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19 do 24-ej.

_ Ustawa o ustroju szkolnictwa.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Komisja Oświatowa zarządziła drugie czytanie
przedłożenia projektów o ustroju szkolnictwa.

Trzecie czytanie odbędzie się we środę. Tegoż dnia odbędą
się debaty nad ustawą o szkołach prywatnych. Dyskusja nad 55 art.
ustawy według projektu rządowego wywołała ostrą polemikę

osłowie Klubu Narodowego domagali się, by ustawę tę wpro-
wadzono od 1 lipca 1933 r.

Wnioski tych posłów większością głosów odrzucono.
Przy omawianiu wstępu, dotyczącego wychowania młodzieży

w duchu religijno-moralnym większość posłów z B.B. wstęp ten od-
rzuciła, Również odrzucono wniosek posła Sommersteiga, który do-
mągał się, by postanowienia te obejmowały wszystkich obywateli
bez względu na wyznanie. Przyjęto natomiast wnioski ks. Czuja z BB
postanawiającej że wychowanie młodzieży w szkołach ma na celu
wyrobienie religijne i umysłowe".

Porządek dzienny środowego posiedzenia
KE Sejmu.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

Środowe dzienne posiedzenie Sejmu obejmuje trzecie czytanie
ratyfikacji traktatów z państwami zachodniemi. Sprawy reformy ro!-
nej, sprawa przepisów o nadanie ziemi osadnikom nowelizacja usta-
wy rządowej, likwidacja Komitetu Floty Narodowej, projekt o dodat-
kowych kredytach budżetowych na r b. (chodzi tu 6 20 mil. na
emerytury cywilne i 5 mil. na wojskowe).

„Ograniczenia wydawania zasiłków |
bezrobotnym.

‚ (Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedżeniu Redy Ministrów debatowano nad
ustawą z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie zebezpieczenia na wypadek
bezrobocia. Postanowiono ograniczyć wydawanie zasiłków z funduszu
bezrobocia niektórym bezrobotnym oraz przedłużyć okres zasilków
z 20 do 30 tygodni. Projekt ten zasadniczo zmienia wypłaty zasiłków,

Ponadto przewiduje ograniczenia dla bezrobotnych.

Wzmacnianie torów kolejowych.
zy (Telefonem od własnego korespondenta.j
WARSZAWA. Ministerstwo komunikacji znkupiło w r. b. 1 i pół

mil. sztuk podkładów kolejowych.
Obecnie Ministerstwo prowadzi pertraktacje z  Dyrekcjami. La-

sów. Państwowych w sprawie dostarczenia materjału drzewnego.

 

Katastrofa w kopalni.
Ofiarami katastrofy padło 9 osób w czem jedna.

. . „poniosta šmierė..

Komunikat Stronnictwa Narodowego

KATOWICE, 14. 2. (Pat). W.
ńocy z soboty na niedzielę, o go-
dzinie 1,15 nastąpiła na szybie
„Nikisz” w kopalni Gischego w Ja-
nowie, na ganku glębokošci 400
metrów, ekspłozja gazów, wskutek
której jeden górnik został zabity,
jeden ciężko, a 7 lżej rannych.

Okoliczności katastrofy przed-
stawiają się następująco: 2 ty-
godnie temu wybuchł na szybie
„Nikisz” pożar, który został na-
tychmiast zlokalizowarty, a szyb
izolowany. Wobec tego, że ostat-
nio zauważono, iż przez tamę izo-
lącyjną przenikają gazy paw
przystąpiono do. uszczelnienia ta-
my, względnie do -ustawienia no-
wej. Przy pracy tej zatrudnionych
było 14 robotników. W czasie
pracy, z przyczyn narazie niewy-
jaśnionych, czy to wskutek nie-
ostrożności któregoś z robotni-
ków, czy też z powodów natury
technicznej, „nastąpiło .zerwanie
tamy, a przedostający się gaz po-
żarowy poparzył pracujących przy

tamie ludzi. Wybuch był tak silny,
że robotnicy zostali odrzuceni na
znaczną odległość. Poniósł śmierć
górnik Habrika, sztygar Kula od-
niósł ciężkie poparzenia i ciężkie
rany, a 7 robotników zostało lżej
ranionych, reszta zdołała ujść cało.

KATOWICE, 14. 2. (Pat). Po-
żar, jaki wczoraj wybuchł na szy-
bie „Stolberg“ na pokładzie Poch-
hammer, w kopalni Gothard w
Grzegorzewie, trwa w dalszym
ciągu. Ogień, który przedostał się
na powierzchnię szybu, został oko-
ło godziny 1-ej w nocy, dzięki
energicznej akcji straży ogniowych
zlokalizowany. głębi szybu
pali się jednak węgiel koksujący
oraz drewniane zabezpieczenia.
Akcja strąży idzie w kierunku izo-
lowania szybu oraz uniedostępnie--
nia dopływu powietrza do wnętrza
szybu, celem stłumienia pożaru.
O ile nie zajdą nieprzewidziane
okoliczności, pożar stłumiony bę-
dzie w ciągu 2—3 dni.

 

Groźne chwile Lwowa.
LWÓW, 14. 2. Lwów omal nie

uległ wczoraj groźnej katastrofie.
Dzielnica, gdzie mieści się ga-
zównia miejska, przeżyła groźne
chwile. Oto przed północą w wiel-
kim, trzypiętrowej wysokości re-
zerwuarze gazu przy ul. Źródlanej,
powstał defekt, polegający na tem,
że jeden z wielkich pierścieni, z
których składa się rezerwuar,
przesunął ' się z nieustalonych
przyczyn o 2 m. powyżej swego
normalnego poziomu. Skutkiem
tego powstała luka, przez którą
niógł wydobywać się gaz, co gro-

 

Konferencja kolejowa
WARSZAWA. (Pat). Ostatnio

zakończyła swe prace w Warsza-
wie międzynarodowa konferencja
kolejowa w sprawie bezpośredniej
komunikacji osobowo-towarowej
i ekspresowej między Związkiem
Sagjalietycznych „Republik Rad z
jedńiej,, a państwami Środkowej

 

ziło eksplozją i. niebezpieczeń-
stwem dla całej dzielnicy miasta.
W pierwszej chwili po zauwa-

żeniu defektu władze bezpieczeń-
stwa zamierzały ewakuować za-
grożoną dzielnicę. Myśli tej jed-
nak zaniechano, po podjęciu akcji
zapobiegawczej, w której z nara-
żeniem życia wzięła udział straż
pożarna, policja i wojsko. Dopiero
o godz. 7-ej rano zdołano przy po-
mocy lin manilowych umiejscowić
grożącą usunięciem się część re-
zerwuaru i niebezpieczeństwo za-
żegnać. s

Europy i państwami bałtyckiemi z
drugiej strony z tranzytem przez
Polskę. Konferencja ustaliła w
formie ostatecznej konwencję ko-
lejową. Sprawy dotyczące tranzy-
tu przez Polskę załatwiono po-
myślnie dla P. K. P.

W niedzielę dnia 21 lutego w sal! własnej przy ul. Orzeszkowej Nr. 11 odbędzie się

Wielkie Zebranie Polityczne
na którem poseł STEFAN SACHA

wyałosi referat o sytuacji poli'ycznej.

NIONA: lędu na możliwość przepełnienia sali należy
pu, które Sekretarjat codziennie wydaje od

g. 11-28 I od 6-8 w.
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Orecdzie Ojca św.
z okazji dziesięciolecia pontyfikatu.
(CITTA DEL VATICANO, tel. wł. KAP. 14 2.) Ojciec Św. wygłosił dnia

12 b. m., t. j. w dziesiątą rocznicę swej koronacji, orędzie do całego świata katolic-
kiego, które zostało transmitowane przez. watykańską stację radjową, a które

w oficjalnem tłumaczeniu polskiem, podauem przez sekretarjat stanu, brzmi jak

następuje: ° ;

„Spodobało się dobroci i Boskiemu miłosierdziu, że po dziesięciu latach ponty-
fikatu doczekaliśmy raz jeszcze tej rocznicy, którą wasz miły i pobożny udział czyni
nader uroczystą i pocieszającą, słodką i drogą ulga w przygniatającym ciężarze
wdzięczności i odpowiedzialności, która zwłaszcza po skończonem dziesięcioleciu
sprawia, że jesteśmy dłużnikami wobec Boga i wobecyjudzi. Zrządzeniem Opatrzności

Bożej dzieje się to wszystko w chwili powszechnej u , tak dotkliwego cierpienia
w społeczeństwie ludzkiem, tak śnębiącej troski j kierowników, tak lękliwego

poszukiwania pokoju i sposobów, które mogłyby go ham zapewnić. Wiemy o tem,

że wskutek zbiegu tego rodzaju okoliczności wiele Naszych dzieci wielkiej katolic-
kiej rodziny, co więcej — olbrzymiej rodziny ludzkości, pragnie tak, jak wy zbliska,

tak oni zdaleka, przez fale radjowe usłyszeć słowa Ojca i mieć od Zastępcy Chry-
susa słowa światła i umocnienia. Najświętsza Niepokalana Dziewica, której w dniu

wczorajszym obchodziliśmy pamiątkę łaskawego objawienia się w Lourdes, raczyła
Nas natchnąć, ażebyśmy uczynili zadość temu miiosnemu pra$nieniu, zapraszając
wszystkich, i tych, co są blisko, i tych, co są daleko, by się zwrócili w kornej.mo-

dlitwie do Boga, Stwórcy Pana, Rządcy światła i narodów, przywodząc sobie na
pamięć i zmywając łzami skruchy nasze winy, które uzbrajają sprawiedliwość Bożą,

i składając na łono Jego nieprzebranego miłosierdzia nasze strapienia, szukali

u Niego i w Jego oświecającej łasce pokoju i środków, prowadzących do Niego,
a które zdają się wymykać z rąk skwapliwie poszukującej ludzkości, Prosimy was;

ażebyście to uczynili posługując się słowy liturgii kościelnej, tej mistrzyni modlitwy,

słowami, które wkłada w usta i w serca nasże i poleca naszemu rozważaniu, Módlmy
się przeto, złączeni sercem i duchem: Boże, którego winy nasze obrażają a skrucha

Czyni łaskawym, racz miłosiernie wejrzeć na korne modlitwy ludu Twojego, a kary,

któreśmy przez winy nasze zasłużyli, racz łaskawie odwrócić.

UROCZYSTOŚCI W BAZYLICE WATYKAŃSKIEJ
z okazji 10-lecia Koronacji Ojca św.

(CITTA DEL VATICANO, tel. wł KAP. 14. 2.) Dnia 12 b. m:
odbyła się w Bazylice św. Piotra wspaniała uroczystość z okazji dzie-
sięciolecia koronacji Ojca Św. Piusa XI. Mszę św. celebrował kardynał
Locatelli. Obecnych było 22 kardynałów, wśród nich ks. kardynał
Kakowski. Zebrani w liczbie około 35.000 wierni urządzili Ojcu Św.
przy ukazaniu się entuzjastyczną owację. Na trybunach, przeznaczo-
nych dla korpusu dyplomatycznego, zajęła również miejsce małżonka
premjera Mussoliniego wraz ze swoim bratankiem. Po uabożeństwie
Ojciec Św. wygłosił przed mikrofonem orędzie, a następnie odmówił
pięć modlitw liturgicznych, w których zeznając nasze winy i prosząc
o ich odpuszczenie, błagamy o pokój;prawdziwy. W końcu Ojciec Św:
sea błogosławieństwa apostolskiego f-bdpustu zupełnego wszystkim
obecnym.

Prez. Hindenburg zgodził się kandydować
na urząd prezydenta.

 

ILE
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszaniem | przesyłką pocztową ZI. 4 gr. 64,

"BERLIN (Pat). Biuro Wolffa

publikuje oświadczenie prezyden-

ta Hindenburga, że zgadza się na

ponowne przyjęcie .kandydatury
z uwagi na okoliczności, że kandy-
datury jego domagało się niejedno
stronnictwo, lecz szerokie war-
stwy ludności. Hindenburg o-
świadczył dalej, że w razie po-
nownego jego wyboru nadal wszel-
kiemi siłami służyć będzie oj-
czyźnie, ażeby dopomóc jej do
wolności i równoprawnienia na ze-
wnątrz, a do jedności i pomyślne-
go rozwoju na wewnątrz.
W najbliższych godzinach Hin-

denburg wyda proklamację, w któ-

rej uzasadni przyjęcie kandydatu-
ry tem, że z licznych stron zwró-
cono się do niego z prośbą o po-

nowne kandydowanie. — pro-
klamacji tej Hindenburg będzie na-
woływać naród niemiecki do jed-
ności wewnętrznej.

BERLIN (Pat). Decyzja Hin-
denburga przyjęcia kandydatury
na. prezydenta Rzeszy wyjaśniła
sytuację _wewnętrzno-polityczną.

Niemieckie koła polityczne uwa-
żają zwycięstwo Hindenburga za
rzecz prawie pewną. Prawica nie
tai swego rozczarowania, że Hin-
denburg zgodził się przyjąć kan-
dydaturę. Stronnictwa prawicowe
znalazły się w trudnej sytuacji, po-
nieważ porozumienie się ich w
sprawie przeciwstawienia Hinden-
burgowi wspólnego kandydata na-
potka na poważne trudności.
Mieszczańskie stronnictwa prawi-
cowe obawiają się, że dojdzie do
walki między Hindenburgiem a
Hitlerem, która spowodować mo-
że rozbicie się tak wielkich obo-
zów, jakiemi są partje narodowe
i Stahlhelm. Zarysowuje się coraz
większe zaostrzenie  antagoniz-
mów między prawicą a obozem
rządowym. Liczyć się. należy z
tem, że stronnictwa opozycyjne,
chcąc uniknąć niebezpiecznej roz-
grywki na tle wyboru prezydenta,
dążyć będą do podkopania pozycji
Brueninga i do uniemożliwienia
zwołania Reichstagu na 23 lutego.

Hitler contra Hindenburg.
LIPSK (Pat). W związku ze

sprawą wyborów na prezydenta
Rzeszy obóz narodowych socjali-
stów rozwinął wzmożoną działal-
ność propagandową na rzecz kan-
dydatury Hitlera. Codziennie pra-
wie we wszystkich większych mia-
stach Saksonji odbywają się wiel-

kie manifestacje polityczne, na
-które wyjeżdżają najwybitniejsi
przywódcy ruchu  narodowo-
socjalistycznego. Ostatnio prze-
mawiał syn b. cesarza ks. August
Wilhelm, wskazując na bliski już
moment objęcia. władzy w pań-
stwie przez Hitlera..

Wciąż awantury hitlerowskie.

BERLIN. (Pat). Na zgroma-
dzenie polityczne republikańskie-
go Reichsbanneru w miejscowo-
ści Bischdorf napadła grupa, zło-

żona z przeszło 100 hitlerowców
i stahlhelmowców. 2 uczestników

zebrania zostało ciężko poranio-
nych. W obronie własnej w cza
sie walki napadnięci dali kilka
strzałów, zabijając trzech na
pastników, w tem 2 stahlhelmow-
ców.

Złoto do złota.

Na lotnisku Le Bourget dwa

samoloty belgijskie z Brukseli
wyładowały 1135 klg. złota war:
tości 31 milj. fr.

_ Mrozy we Francji.
PARYŻ. (Pat). Wzmożenie się

fali mrozów w  departamentach

południowej i środkowej Francji

w miejscowościach, gdzie nie
spadł uprzednio śnieg, stwarza

sytuację groźną dla . wszelkich

zbiorów. W rozmaitychmiejsc -
wościach nad Loarą temperatura

«spadła poniżej 25. W dolinie Mo
zy notowano minus: 21, w- gór-
skich kantonach — 24. :

We czwartek dnia 18 lutego r. b

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH. w lokalu Stronnictwa Narodowegr.

ul. Orzeszkowej Nr. 11 o godz. ?0ej punktuzlnie odbedzie się ogólne dyskusyjne

zebranie Klubu 'z. referatem kol KAZIMIERZA HAŁABURDY, p. t. „PAŃSTWO

SYNDYKALISTYCZNE'— Obecrość członków obowiązkowa, goście mile widzieni.  

`( в 20 A.
Nr:: 37:

ЛА
.

=maa

zagranicą 8 2ł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w, tukscie (6 lamowe) 28 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 2% proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowelnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Mr. 80127.

Ogłoszenia -

Zatarg japońsko-chiński.
Nowe posiłki japońskie.
Moskwa (Pat) Do Szanghaju

przybyła 9 dywizja japońska zar-

tylerją i odziałami pomocniczemi.

Dywizję przewieziono z Japonii
na siedmiu wielkich transportow-
cach pod osłoną 17 okrętów wo:
jennych.

Desant japoński w niewoli
" chińskiej.

MOSKWA (Pat.) Koresponden-
ci sowieccy donoszą, że chińczy-
cy osaczyli w Woosung desant
japoński w sile 1300 żołnierzy.
Po krótkiej walce desant został
podobno wzięty do niewoli.

Wojna wymaga pieniędzy.

„TOKIO (Pat.) Ogłószony zo:
stał dekret cesarski, uprawniają-
cy do emisji bonów skarbowych
na ogólną sumę 34 miljónów ye-
nów dia pokrycia wydatków, spo-
wodowanych operacjami w Szan-
haju.

Bombardowanie Szanghaju.
SZANGHAJ (Pat.) Japończycy

kontynuują dziś od samego rana
bombardowanie dzielnicy Sza-Pei.
Oddział pogotowia angielskiego
koncesji międzynarodowej był
zmuszony ewakuować częściowo
blockhaus, znajdujący się na gra-
nicy koncesji z powodu eksplo-
dowania pocisków japońskich.

Japonja grozi.
LONDYN. Pat.—„Daily Herald“

donosi z Genewy Japonja w spo-
sób pośredni i dyskretny, ale bar-
dzo stanowczo podała do wiado-
mości Rady Ligi, że o ile Rada
poweźmie jakiekolwiek decyzje
sprzeczne z interesami Japonii
to Japończycy wycofają się na-
tychmiast z Ligi. Sytuacja ta zda-
niem dziennika podrywa korze-
nie istnienia Ligi. Panuje obawa
ze Zgromadzenie zwołane z po-
wodu zatargu 'na Dalekim Wscho-
dzie, stanie się krytycznem dla
istnienia Ligi.

Rozbrojenie moralne.
GENEWA. (Pat). W dniach 18,

19 i 20 lutego odbędą się w Ge-
newie t. zw. dni rozbrojenia mo-
ralnego. Nad uroczystościami pro-
tektorat objął komitet pod prze-

wodnictwem prezydenta konfe*
deracji szwajcarskiej Motty. Wi-
ceprzewodniczącym komitetu jest
minister Zaleski.

Zamach na pociąg.

MARSYLJA. (Pat). Pociąg Vi-
timille—Paris wykoleił się w po-
bliżu Marsylji. Jest kilku rannych.

Wypadek został wywołany wybu-
chem pocisku, położonego na
torze.

Niezwykła zbrodnia.

TALLIN. (Pat). W Dorpacie w
Grand Hotelu popełniono zbrod-
nię, która głośnem echem odbi-
ła się w społeczeństwie tego
miasta, Student Selberg, zwabiw-
szy podstępnie do numeru dwóch
swych kolegów, zabił jednego z,

Szkodliwa agitacja

nich, drugiego śmiertelnie ranił,
poczem popełnił ' samobójstwo.
Powodem tak dzikiej rozpaczy
miała być zawiść do kolegów,
którzy uczynili w naukach lepsze
postępy od mordercy.

litewska przeciwko
współżyciu młodziezy polskieji litewskiej

Ze SŚwięcian donoszą, iż wśród
litwinów tamtejszych panuje wiel-
kie niezadowolenie z wydanego
zarządzenia władz szkolnych w
sprawie wspólnego uczęszczania
młodzieży szkolnej polskiej i li-
tewskiej na nabożeństwa. Pierw-
sze takie nabożeństwo odbyło się
w niedzielę 14 b. m. Na nabo-
żeństwo to stawiła się znikoma
liczba młodzieży litewskiej, gdyż
nacjonalistyczne czynniki litew-
skie wszczęly energiczną agitację
wśród amłodzieży szkolnej oraz
jej rodziców w kierunku wpły-
nięcia na dziatwę szkolną, by ta

nie uczęszczała na wspólne na-
bożeństwa polskie. Te same czyn*
niki nacjonalistyczne rozdają: lud-
ności narodowościlitewskiej spe-
cjalne arkusze. dla wypełnienia
protestu, który ma być doręczo-
ny J.E. Arcybiskupowi Wileń-
skiemu, Kuratorowi  szkolnemu
oraz władzom wojewódzkim. Nie-
zależnie ód tego po wsiach gdzie
mieszka ludność litewska wałęsa-
ją się podejrzane osobniki, któ-
rzy.również namawiają ludność
do. nieposyłania dzieci i młodzie-
ży szkolnej na wspólne nabożeń-
stwa z Polakami. a.

Echa napaści posła z B.B.
na senat Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nawet sanacyjny krakowski
„Czas* uważał za stosowne potę-
pić napaść i polemizuje z artyku-
łem „Dnia Polskiego”, który po-
piera stanowisko posła Szyszki.
„Czas* twierdzi, że zarzuty sta-
wiane przez bratni organ „polega-
ją na błędnych informacjach.
Zjazd warszawski był- zjazdem
prywatnym pewnej liczby proieso-
rów, ale nie zjazdem oficjalnych
przedstawicieli szkół akademic-
kich. Senat akademicki nie wy-
dał żadnego „zakazu uczestnicze-
nia w nim, tylko zwrócił się (i to
jeszcze 'przed. rokiem) do wszyst-
kich profesorów z prośbą, aby -się
wstrzymali od występów w spra-
wach akademickich, któreby mo-
gły uchodzić za wyraz opinji Uni-
wersytetu w tychże sprawach. Ta
prośba sprawiła istotnie, że pro-
fesorowie Uniw. Jag. nie wzięli

udziału w zjeździe, który składał
się z osób prywatnych, a zacho-
dziła możliwość, że będzie trak-
towany jako zjazd przedstawi-
cieli szkół wyższych. Tak go

zresztą traktuje i „Dzień Polski”
na podstawie swoich informacyj.

enat akademicki wysłał istot-
nie memorjał do minfsterstwa, do
sejmu i senatu w sprawie reformy
szkolnej (dotykającej bardzo blis-

ko wszystkich szkół wyższych),
ale jest absolutną nieprawdą, ja-
koby memorjał ten był uchwalo-

ny pod jakimkolwiek wpływem
„czynników politycznych". Kto to
pisze, nie zna tradycyj Uniwersy*
tetu Jagiellońskiego.*

Słusznie pisze w „Kurjerze
Warszawskim* lza Moszczeńska:
„Zaiste, o warunkach pomyślnego
rozwoju, owocnej działalności, sa-
mego nawet istnienia lub upadku
wszechnic, nie może bezapelacyj-
nie decydować grono ludzi, któ
rych większość zna. uniwersytet
tylko od zewnątrzy tyle, ile go
widać z ulicy:*

Artykuł swój kończy p. Mosz-
szeńska w sposób następujący:

„Rolą wszechnic bywało nieraz
organizowanie szkolnictwa. Za
czasów komisji edukacji narodo*
wej rolę tę spełniała akademja
krakowska jako zreorganizowana
przez Kołłataja Szkoła główna.
Przetrwała ona szczęśliwie czasy
niewoli i zaborów. Była dla nauki
polskiej (wraz z uniwersytetem we
Lwowie) ogniskiem żywem i pro-
mieniującem na cały świat, gdy
rządy zaborcze bezwzględnie tę-
piły polską kulturę i oświatę, aby
ślad po hiej zaginął. Gdy 'dziś
Alma Mater mówi, cały kraj z
uwagą i skupieniem  przysłuchi-
wać się powińien, Ale cóż róbić?!
Poseł Szyszko nie pozwala! Nie-
chaj więc 'uczeni profesorowie ci-
cho siedzią. - w
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МУООИЫ partyjne”„ЙУОО0К pATIJJIE .
„Kurjer Poznaūski“ w artykule

popielcowym, którego kilka ustę-

pów zamieściliśmy w tych dniach

w naszym przeglądzie prasowym,

zwraca uwagę na charakterystycz-
ną zmianę taktyki i nastrojów,
jaka zaszła ostatniemi czasy w

obozie sanacyjnym:
„Znikło dawne pyszałkostwo, lekce-

ważenie opozycji, odmawianie jej nie

tylko racji ale i dobrej woli. Co więcej:
nie słychać nawet sakramentalnego do-
niedawna powoływania się na rozkazy,

wodza.”

A szkoda.

że szkoda.

Przedewszysikiem  powolywa-

nie się na taki autorytet bylo dla

najszerszych mas społeczeństwa

wyraźną rękojmią, kto odpowie-

dzialnym jest za wszystko, co się

w Polsce dzieje, jako że o odpo-

wiedzialności faktycznej tego mi-

zernego zlepka, bez zdania włas-

nego, bez woli, jakim było od po-
czątku i dziś jest BB, nikt chyba

poważnie mówić nie może.
Powtóre w dorobku publicy-

stycznym min. Piłsudskiego są

istotnie ustępy bardzo wartościo-

we, które zwłaszcza jego najbliżsi

zwolennicy zawsze powinni mieć

w sercu i na pamięci — ku własnej

przestrodze. :

Nie tak dawno np. z powodu
którejś tam konfiskaty pisma na-

szego, mieliśmy sposobność przy-

toczyć złote iście słowa p. Józefa

Piłsudskiego o swobodzie prasy.

Warto zaiste byłoby słowa te za-
mieścić ,ną naczelnem miejscu

w instrukcjach dla cenzorów, jak-

kolwiek bowiem pisane one były

jeszcze przed wojną, w dobie re-

dagowania „Robotnika”, nic do-
tychczas nie straciły na świeżości,

przeciwnie, bardziej niż kiedykol-

wiek są aktualne,

Niejedno też z powojennego

Szczerze mówimy,

dobytku literacko - publicystycz-

nego obecnego min. wojny na-

prasza się wprost, by zostało

utrwalone w pamięci zwłaszcza
tych, którzy całą swą karjerę

oparli na autorytecie p. marszałka

i którzy mienią się być najwier-
niejszymi wykonawcami jego po-

glądów i ideologii.
Przypominamy, że p. Piłsudski

w wywiadzie z dn. 27 sierpnia

mówił:

„Moje przekonanie, wyciągnięte z
kilku lat stałej ustawicznej myśli, jest

jasne i nieodwołalne: Panom posłom

trzeba pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy.

Niech rząd kradnie pieniądze, z po-

datków zbierane, a daje im...

Wygódki partyjne, to znaczy z pie-

niędzy podatkowych mają być utrzymy-

wanepartje,mają być płaceni ich agi-

tatorowie ich wypędki najrozmaitsze.

To jest ich cel, ich dążenie. Mają

być subsydjowane ich towarzystwa, któ-

re panowie partyjni kradną, — i to

wszystko z pieniędzy, składanych z po-

datków...
Dlatego też twierdzę... twierdzę, że

największą moją troską jest odparcie

ataku na pieniądze skarbowe, na wyda-

nie ich na wychodk* partyjne.”

Wprawdzie żadnemu z posłów
narodowych pod których adresem
starano się skierować te gorzkie
zarzuty, nie udało się ani w jed-

nym wypadku udowodnić korzy-

stania z pieniędzy publicznych.
Tem niemniej przytoczone wyżej

słowa nie straciły nic na wadze

i aktualności i gdyby je w pew-

nych „wygódkach partyjnych" wy-

pisano złotem i oprawiono w ra-

my, niemożliwe byłyby takie np.

wypadki, jak z owemi 350 tysią-
cami pieniędzy publicznych, wy-

danych na subwencjowanie pro-

wincjonalnego, partyjnego świstka
w rodzaju „Dnia Pomorskiego”,

istnej „wygódki partyjnej”, dla

różnych „wypędków* sanacji.

Słusznie pisało w tej sprawie

„Słowo Pomorskie'':
„Te 350.000 staną się naprawdę hi-

storyczne, ponieważ ukazały społeczeń-

stwu polskiemu prawdziwą „moralność

„sanacji”, która co innego mówi, a co

innego robi. Któż to urządza „ataki na

pieniądze skarbowe”? Kto po nie wycią-

ga ręce? Jaka partja to czyni? Maska

obłudy spadła z oblicza „sanacji”. Jej

„moralność” przedstawia się nam we

właściwem świetle." я

Wypadek z „Dniem Pomor-
skim” nie jest niestety odosobnio-

ny. Oto co pisze „Kurjer Poznań-

ski”:
„Wracając do Banku Gospodarstwa

Krajowego, zaznaczamy ponownie, że
„Dzień Pomorski” nie jest jedynem wy-

dawniclwem „sanacyjnem“, cieszącem się

względami tej instytucji państwowej. Jej
pieniądze publiczne wędrowały i do kas
innych partyjnych wydawnictw „saną-

cyjnych". Struga złota Banku Gospodar-
stwa Krajowego popłynęła np. również
do „Dziennika Poznańskiego”. Potrze-
bował on tego z powodu zeszłorocznego”

podbilansu 150 tys. złotych oraz z powo-
du nowych tęgorocznych ciężkich trosk

finansowych."

2 prasy.
Nieprzemyślane środki nie dadzą

naprawy.

Jeszcze nie tak dawno z ust
czynników „sanacyjnych” słysze-

liśmy tylko rzeczy wesołe. Rzeko-
mo panowała „radość życia i do-

brobyt'. Dziś już mówi się inaczej.
Zawsze pewny siebie i pełen

optymizmu p. min. Połczyński po-
czuł się inaczej i ostatnie swe

przemówienie w Sejmie zakończył
słowami:

— „Nie wierzę, że jestem wodzem
zwycięskim, muszę walczyć bez pienię-

dzy i z żołnierzem bardzo zmęczonym...

Droga do raju daleka, ja jej nie otwie-
ram...“ reż

Z „pełnego skarbu” i „rezerw
nagromadzonych* pozostał brak
pieniędzy i zmęczenie. Spano spo-

kojnie, a obecnie i pewni siebie sa-

natorzy w „Prawdzie” łódzkiej
piszą: .

„Powstaje wtedy wręcz tragiczna sy-
tuacja. Coraz więcej objawów wskazuje,
że się dusimy, a tu ani rusz żadnego
okienka otworzyć nie można. Trzy-
dzieści miljonów konsumentów na rynku
krajowym, pozbawionych możności ko-
rzystania z dobrodziejstw produkcji kra-
jowej ulega w  przyśpieszonym tempie
wycieńczeniu, warstwa robotnicza, od-
grodzona barjerą "uprawnień i przywile-
jów, marnieje za nią.w demorai izującem

poczuciu, iż jest zbędną w swojej oj-
czyźnie, warsztaty pracy prezmysłowej
zamierają.

Niebezpiecznie jest trwać w takiem
położeniu”. BĘ:

I dalej w tej samej sanacyjnej
„Prawdzie” znajdujemy szczere
wyznanie:

— „Od wybuchu kryzysu nie zostało
w gruncie rzeczy nic przedsięwzięte, aby
znaleźć jakieś wyjście z tej dusznej atmo-
sfery. Wszystkie wysiłki szły wyłącznie
w kierunku utrzymania wszystkiego w
stanie niezmienionym. Była to polityka
czekania. Z początku w pewnej mierze
usprawiedliwiona. W rozmiarach i cha-
rakterze kryzysu nikt się dokładnie nie
orjentował, Wierzono w działanie auto-
matyzmu gospodarczego w
wszechświątowej skali, liczono,
moment oczyszczone zostaną kanały
kredytu międzynarodowego i popłyną
niemi znowu strumienie kapitału, ożywia-
jącego produkcję. 4

Nadzieje te się nie spełniły — dzisiaj
jest to już widoczne nawet dla najwięk-
szych krótkowidzów”.

Rozbieżność.

O znacznych rozbieżnościach,
które zapanowały w łonie sanacji
pisze prof. R. Rybarski w „Gaze-
cie Warszawskiej”.

„W obozie rządowym natrafić moż-
па па zawziętych przeciwników eta-
tyzmu, złośliwych krytyków gospodarki
przedsiębiorstw państwowych. ówno-
cześnie siedzą tam, i nawet mają większe
wpływy, zwolennicy rozszerzenia pań-
stwowej gospodarki, upaństwowienia i
kontroli społecznej nad całemi jej dzia-
łami, a nawet zwolennicy zwyczajnego
socjalizmu. Trudne położenie finansowe
państwa każe szukać coraz to nowych
oszczędności w budżecie. Niektórzy
przedstawiciele obozu rządowego wy-
powiadają się wyraźnie za redukcją
świadczeń społecznych. Inni protestują
przeciw temu, grożą przykremi konse-
kwencjami w razie urzeczywistnienia
tych pomysłów, a domagają się równo-
cześnie rychłego wprowadzenia nowych
ubezpieczeń, jak mp. ubezpieczenia na
starość.

Przyjmijmy na chwilę, że nie po-
trzeba programu. Ale potrzeba jakiegoś
porozumienia, jakiejś zgody w poglądach
„na doraźne posunięcia gospodarcze i fi-
nansowe. A tymczasem widzimy w obo-
zie rządowym kłębowisko poglądów i po-
stulatów, które się wzajemnie wyklu-
czają. Rząd przypatruje się ze spokojem
tym sporom. Woli milczeć, nie wypo-
wiadać się wyraźnie. Niewątpliwie mil-
czenie jest złotem. Ale to rządowe złoto
w tej chwili staje się bardzo kruchym
metalem, gdy tyle trudności, gdy tyle
niedomagań woła o szybkie rozstrzy-
śnięcie, gdy społeczeństwo chce wie-
dzieć, ku jakiemu ustrojowi gospodar-
czemu ono idzie, a przynajmniej chce
wiedzieć, co będzie jutro.

Przeciw ograniczeniu wolności
zgromadzeń,

„Gazeta Warszawska” w na-
stępujących słowach krytykuje
rządowy projekt ustawy o zgro-
madzeniach:

„Społeczeństwo polskie, acz znęka-
ne kryzysem gospodarczym, musi zwró-
cić większą niż dotąd uwagę, na propo-
nowaną przez rząd ustawę o zgromadze-
niach i stanowczo ją zwalczać, nie do-
puszczając do zaniku życia zbiorowego.

szerokiej
że lada

NZIPNNIK
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Wychowanie niewolników, pozornie ule-
głych, spychanie życia społeczno-poli-
tycznego pod ziemię, nie może być oelem
rządu, dbająśego o przyszłość swoją i
państwa.”

Uzasadniony sceptycyzm.

Opinja w Polsce (i nie tylko w
Polsce) na ogół dość sceptycznie
usposobiona jest w stosunku do
Ligi Narodów, co nam niektórzy
entuzjaści tej instytucji za złe ma-
ją. Czy mimowolny zresztą ten
sceptycyzm jest uzasadniny — o
tem dowiemy się niebawem. Ka-
mieniem  probierczym dla Ligi
stał się projekt  rozbrojeniowy
Francji, przewidujący jednocześnie
stworzenie międzynarodowej siły
zbrojnej, egzekutywy Ligi.

Wsprawie tej zabiera głos re-

daktor polityczny „Kurjera War-
szawskiego” p. B. K.

„Skutek projektu francuskiego bę-

dzie przynajmriej taki, że. dowiemy się

czarno na białem, o co idzie  Gaduły

będą przyparte do muru, szulerzy będą

musieli otworzyć karty; idealiści czy

sentymentaliści będą skonfrontowani z

rzeczywistością. Zobaczymy także praw-

dziwe oblicze rewolucjonistów, w. ro-
dzaju socjalistów angielskich lub p. Van-
derveldego, wysługujących się Niemcom.

Ale jakże tu zachować nadal wiarę
w rozwój Ligi Narodów?

Jakież to argumenty zwalczą nasz

niedobrowolny i nieradosny sceptycyzm?
Przysłowie polskie mówi: „Gdyby

ciocia miała wąsy, toby był wujaszek”.

Nie brzmi ono zanadto wykwintnie; nie
jest wyjęte ze zbioru aforyzmów Pascala;
ale przecież zawiera realną prawdę.

Gdyby członkowie L. N. chcieli, żeby

Liga była mocna, to życzenie stałoby się
ciałem w ciągu 12 godzin. O to. jednak
idzie, że pewna ich część tego nie chce,
oaz że istnieją mocarstwa, jak Ameryka
1 Rosja, które do L. N. nie należą i na-
leżeć nie zamierzają.

Cóżby w tych warunkach pomógł
nasz ewentualny entuzjazm ligowy? Czy

rzeczywistość zniknie, gdy zakryjemy
sobie przed nią oczy?”

Po uchwaleniu budżetu.

„Robotnik* pisze:
Z beztroską ludzi, pozbawionych

wszelkiego poczucia odpowiedzialności
za to, co czynią, większość sejmowa u-
chwaliła „budżet'”... z deficytem!

Gdyby tu szło o wyliczony w samym
preliminarzu deficyt na sumę istotnie 77
mil. zł, „optymizm* obozu rządowego
możnaby od biedy tłómaczyć. Ale każdy
wie, że deficyt rzeczywisty nowego bud-
żetu wyniesie nie kilkadziesiąt, ale kil-
kaset miłjonów, gdyż „przewidywane'*
dochody zawiodą... Zdaje sobie z tego
sprawę nawet i większość rządowa.

I nie pomoże na to uchwalanie no-
wych podatków, które nie wiadomo kto
iz czego zapłaci... Jeszcze z nowych po-
datków nie wpłynie żaden dochód, a już
rosną zaległości starych...
W tej sytuacji — dla której niema

innego wyjścia jak tylko gruntowna od
spodu przebudowa całego systemu go-
spodarowania i rządzenia — większość
obecnego Sejmu dalsze losy finansów
państwowych i związanego z niemi życia
gospodarczego kraju, oddaje w ręce i do
wyłącznej decyzji „systemu”... Oddaje,
bo oddać musi, bo na to właśnie „obda*
rzono” ją mandatami... 4

Ale — co dalej?.. „System“ žadnėf
przebudowy naszej obecnej gospodarki
nie przeprowadzi, bo nie może, bo wia-
domo co taka przebudowa musiałaby po-
ciągnąć za sobą.

Więc pozostaje jedyny w naszych
warunkach „ratunek': dorywcze bezpla-
nowe i wręcz paniczne zatykanie „na
dziś” coraz to nowych dziur i szczelin;
owstających w naszej skołatanej nawie
inansowej...

Ofiarą tej łataniny padli już pra-
cownicy państwowi i szkolnictwo po-
wszechne, i uniwersytety wraz z klini-
kami, padły i padają najkonieczniejsze
nawet inwestycje i budownictwo miesz-
kaniowe i kolejnictwo i wszystkie inne,
dla kultury społecznej nieodzowne za
wyjątkiem tego tylko „co „system“ uwa-
ża za „potrzebne”.

Ale pokazuje się, że i tych „kom-
presyj' jest... za mało.

Więc obecnie na ofiarę „radosnej,
twórcz: * pójść mają w myśl planów
„sanacji”: inwalidzi wojenni, emeryci
1 — powie — pracownicy państwowi<

co dalej?! Gdy „kompresje” do-
prowadzi się do granic ostatecznych, gdy
wyczerpie się wszelkie rezerwy i skon+
sumuje nowy 100-miljonowy kredyt w
banku emisyjnym, co przyjdzie... póź-
niej?!

Tu niema się co łudzić! Jedyną
„enotą” czy „umiejętnością”, na jaką
kraj zdobyć się może w syttacji dzi-
siejszej, jest: spojrzeć śmiało w oczy
rzeczywistości i wyciągnąć z niej wnioski
właściwe..." r

 

 

 

Na tem miejscu godzi się także

przypomnieć nasz artykuł w

czwartkowym (11.IL) nrze „Dzien-
nika" p. t. „Nowy sposób wy-

zysku” o przymusie prenumerowa-

nia pisma dla młodzieży „Ster“,

dlatego, że redaktorem tego pisma
jest p. Jerzy Ostrowski, wizytator

szkolny. Do tej samej kategorji

należy też przymus ogłaszania re--

gestrów handlowych i t. p. wbrew

oczywistemu interesowi ogłasza-

jącego w pismach najmniej roz-

powszechnionych, ale zato blis-
kich sercu „sanacji. Nie wspo-

minamy tu już o przymusie kupna

różnych nikomu niepotrzebnych

broszur, podręczników i innych
wydawnictw, medalików pamiąt-

kowych, portretów, Bóg wie przez
jakiego spryciarza wydawanych i

następnie rozsyłanych do urzędów,

$min, do szkół i do wojska z połe-

ceniem a nawet nakazem zakupu

tylu a tylu to egzemplarzy.

Wszystko to jednak jest ni-

czem w porównaniu z takiemi

 

 

„wygodkami“ jak różne „fundu-

sze” oraz mniej lub więcej zamas-
kowane monopole, w rodzaju sła-

wetnego radziwiłłowskiego mono-

polu gęsiego. Pod opiekuńczem

skrzydłem „sanacji' wyrastają one. _

jak grzyby po deszczu, obracają
dziś miljardami, tamując zdrowy.

rozwój życia gospodarczego.

Próźno protestują przeciwko

temu najpoważniejsze organizacje

handlowe i przemysłowe, stojące

zdala od* polityki, często nawet

popierające obecne rządy, przed-
stawiciele wielkich zakładów jako

też drobni kupcy i rzemieślnicy,

próżno ostatniemi czasy rozlegają.

się głosy protestu na szpaltach

pism „sanacyjnych”, próżno tak

potulni zazwyczaj i wydyscyplino-

wani posłowie z BB próbują kry-
tykować system protekcyjny na-

wet z mównicy sejmowej.

Krytyka — krytyką, a interes
interesem.

Bo komuś tam potrzebne: „pie-

niądze, pieniądze, pieniądze."

TRZECIEWYDANIE
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Po debacie
Zamknięta już debata budžeto-

wa w Sejmie u końca oraz ostatnie
wydarzenia polityczne obfitowały
w niektóre szczegóły, które należy
zapisać w pamięci.

Najbardziej zastanawia przesu-
nięcie się taktyczne PPŚ. Już
przemówienie budżetowe pos. Ar-
ciszewskiego, jednego z nestorów
ruchu PPSowego, było w. niektó-
rych momentach bardzo silne i za-
wierało przestrogi przed — gnie-
wem ludu. Natomiast deklaracja
pos. Niedziałkowskiego do ustawy
o poborze rekruta nawiązywała
do stanowiska drugiej międzyna-
rodówki, do deklaracji Vandervel-
dego z powodu konferencji rozbro-
jeniowej, a w końcu oświadczała,
że PPS nie będzie głosowało za u-

'dzieleniem rekruta — nie mając
zaufania do rządu. Takie stanowi-
sko jest zanadto wązkie. Rzeczy
obrony państwowej nie można
podciągać pod stosunek do rządu.

Zastanawiający jest coraz sil-
niejszy atak na ludowców. Nie-
wątpliwie połączenie trzech grup
ludowych było ciosem dla sanacji,
która jednakże miała i tam swoje
jaczejki w osobie, pos. Kulisiewi-
cza. Wyzbyto się go ze stron-
nictwa ludowego, śdyż nie chciał
stanąć przed sądem partyjnym.
Niebawem tosamo uczyniono z in-
nym członkiem: Dziduchem, który
żerował na nieznajomości stosun-
ków Polaków amerykańskich i ich
dobrej wierze. Potem zaatakowa-
no pos. Jana Brodackiego, redak-
tora „Piasta”, jednego z zaufanych
pos. Witosa, zarzucając mu nadu-
żywanie mandatu poselskiego dla
celów osobistych. P. Brodacki
zwrócił się do sądu marszałkow-
skiego o zbadanie sprawy, ale w
każdym razie pewien efekt doraź-
ny sanacja uzyskała.

To są niechybnie przygotowa-
nia do dalszego jakiegoś ataku. To
jest ostrzeliwanie pozycji, żeby
tymczasem zdezorjentowač nie-
przyjaciela, а pėžniej podjąć
szturm. Niezawadnie celem sa-
nacji jest doprowadzenie do wyj-
ścia kilku jednostek z Klubu ludo-
wego, który bardzo silnie odczuwa
nieobecność na terenie parlamen-
tarnym takich jednostek, jak Wi-
tos i Kiernik, udzielających się te-
raz mało, a posiadających wielki
autorytet i duże doświadczenie.

Innym objawem wysoce zna-
miennym jest zadrażnienie stosun-

 

budżetowej.
ków pomiędzy ministrem oświat
a profesorami wyższych uczelni.
Poszło o ustawę o ustroju szkol-
nym i o znane memorjały Senatu
U”.Jagiellońskiego: a Wystąpiocie
min. Jędrzejewicza, który jest wy-
chowankiem Wszechnicy krakow-
skiej i potraktowanie przezeń pro-
fesorów jako podwładnych mi-
nistra — musiało doprowadzić do
oziębienia, jeśli nie do zaostrzenia
stosunków. Tembardziej, że mery-
torycznie min. Jędrzejewicz się
mylił, gdyż Senat Un. Jag. nie wy-
dawał wcale żadnych zakazów
przyjazdu na zjazd profesorów sa-
nacyjnych. Wywolywalo to w ko-
łach sanacyjnych duże nieporozu-
mienia, Tłumiły się one wewnątrz
klubu BB. Uzewnętrzniały tylko
w wypowiedzeniach „Czasu“, ktė-
ry stawal w obronie krakowskiej
Almae Matris. Zresztą wiadomo,
že „Czas“ stoi blisko kół uniwer-
syteckich. Ale po tupnięciu moc-
nem przez p. Jędrzejewicza —
„Czas“ zamiast odpowiedzieć...
zamilkł. Minister przyjął do pro-
jektu ustawy kilka postulatów
konferencji rektorów i... napięcie
poczęło przemijać...

Tak to zawsze bywa w sanacji.
Dużo dymu, a w rzeczywistości
pokornieją wszyscy, gdy nadcho-
dzi stanowcze zarządzenie i roz-
„kaz;

Podczas debat nad budżetem
ministerjum przemysłu i handlu
kontrasty w BB uwidoczniły się
jaskrawo. Pos. Minkowski, jeden
z czołowych przedstawicieli Le-
wiatana, wystąpił w obronie tru-
stów, gdy pos. z Zagłębia naftowe-
go dr. Wojciechowski zaatakował
bardzo gwałtownie kartele, a pos.
Tomaszkiewicz nieco później przy
budżecie ministerjum pracy wysu-
nął postulat kontroli państwa nad
produkcją przemysłową.

Wystąpienia te wywołały w
tzw. sferach gospodarczych po-
płoch, zaczęły się zaraz konfe-
rencje u p. Sławka, narady w cisz
gabinetów  wicemarszałkowskic
— iwszystko zażegnane. Jakby
rozdawano role, żeby cośkolwiek
także mieć dla opinji publicznej i
wyborcom rzucić przed oczy rację
zwodniczą, jakby się mogło stawić
jakie postulaty i jakby się mogło
być samodzielnym.

Warszawa, 15 lutego.
*

 

Nowy przymus.
Nowym, projektowanym przy-

musem ma być obowiązek posłu-
giwania się państw. urzędem po-
średnicwa pracy przy przyjmowa-
niu robotników. Autorem projekto
wanej ustawy jest ministerstwo
pracy i opieki społecznej. Zasad-
nicze postanowienia projektu
streszczają się w następujących
punktach:

1. Kierownicy przedsiębiorstw obo-
wiązani są przyjmować na wolne miejsca
pracy, zarówno stałej, jak i krótkotermi-
nowej, wyłącznie kandydatów, przed-
stawionych przez państwowy wz$. komu-
nalny urząd pośrednictwa pracy.

2. Przyjęcie robotnika z pominięciem
urzędu może nastąpić tylko:

a) w nagłym wypadku, gdy zwłoka
grozi niebezpieczeństwem przerwy w
pracy zakładu;

b) jeżeli urząd nie skieruje do pra-
codawcy żadnych robotników w ciągu
3 dni;

c) jeśli pracodawca nie przyjmie do
pracy skierowanych do niego robotników

"bądź z braku kwalifikacyj, bądź z innych
uzasadnionych powodów.

3. O przyjęciu każdego robotnika
pracodawca winien zawiadomić urząd w
ciągu 7 dni. W razie nieprzyjęcia winien
również w ciągu 7 dni podać powody
nieprzyjęcia tego kandydata.

Mamy już -— chwała Bogu!
— pewne doświadczenia w dzie-
dzinie państwowego pośrednictwa
pracy, tak, że ocena projektowa-
nej ustawy nie przedstawia więk-
szych trudności. Doświadczenia, o
których wspomnieliśmy, datują z
czasów lepszej konjunktury, kiedy
to — czasami — dawał się prze-
mysłowcom we znaki brak rąk ro-
botniczych.  Zwracali się oni
wówczas do u. p. p.-ów, które naj-
częściej przysyłały im ludzi nieod-
powiednich.

Gdyby więc teraz stworzono
przymus przyjmowania robotni-
ków wyłącznie za pośrednictwem
P. u. p. p-ów niedomagania wspom
miane upowszechniłyby się i po-
śłębiły. Musimy uświadomić sobie,
na podstawie cyfr statystycznych,
jaki ogrom pracy spadłby na P. u.
p. p.-y;, gdyby projekt stał się u-
stawą: w pierwszem półroczu
1931 przemysł polski przyjął 114
tysięcy robotników. Łatwo sobie
wyobrazić, jak trudnoby było tę
armję robotników rozsegregować
na poszczególne zakłady pracy!
Musiałby powstać potężny sztab
urzędniczy, któryby zadania tego
miał się podjąć.

Dotychczasowa rekrutacja ro-
botników, odbywająca się jak na-
turalny proces oddychania, zo-
stałaby skrępowana zewnętrznym
mechanizmem. Pracodawca, w ten
sposób najzupełniej naturalny, dą-
ży do skompletowania jak najlep-

Już opuściło

szej załogi fabrycznej, przyjmując
najlepszych robotników z pośród
tych, którzy stoją do dyspozycji.
Urząd zna kwalifikacje robotnika
tylko z jego oświadczenia, z reguły
nieścisłego, pozatem w sposób na-
turalny dąży do zmniejszenia licz-
by swych klientów, a: więc do za-
pośredniczenia najpierw gorszych,
stale odrzucanych, licząc, że dla
lepszych miejsca i tak się znajdą
później. ь

Zresztą, kto wie, czy w prak-
tyce nie branoby pod uwagę rów-
nież i kwalifikacji natury nie-go-
spodarczej, np. przynależności do
pewnych związków?

Reasumując: mamy do czynie-
nia z projektem nowego przymusu,
paczącego naturalny proces regu-
lowania się sytuacji na rynku pra-
cy, niebezpiecznym zarówno dla
pracodawców, jak i dla robotni-
ków, a nawet dla P. u. p. p.-ów.
ESTONIAPWOWRZEDEFEOZYE,|

Stanowisko żvdów,
(W związku z uchwaleniem bud-

żetu przez Sejm, żydowski „Nasz
Przegląd“ w niezwykle ostiej for-
mie tak przedstawia stanowisko
żydów: . `

Z deklaracji Kola Žydowskiego wy-
nika niezbicie, že cale žydostwo polskie
doprowadzone zostało do stanu rozpacz-
liwego pod względem gospodarczym.

Rząd nie ma chyba już żadnych złu-
dzeń co do wartości głosów żydowskich,
które wbrew stanowisku Koła' zostały
oddane za budżetem. Rząd nie będzie
miał z tych głosów żadnego użytku, a nie
przypuszczamy nawet, aby usiłował je
wykorzystać pro foro externo.

Należy wreszcie porzucić. metodę
urządzania dywersji przeciwko legalnej
reprezentacji żydowskiej, odczuwającej
SĄ naporu cierpiących mas ludo-
wych.

Sytuacja dziś wytworzona na dłuż-'
szą metę nie jest do utrzymania. Rząd,
nie pozbawiony poczucia realizmu, musi
się liczyć z ewentualnością, że dalsze
tolerowanie tej sytuacji wepchnąć musi
ludność żydowską na tory bezwzględnej
opozycji, wobec której obecni ITS
ola Żydowskiego nie mieliby żadnej

perswazji..." Ы
Czy tylko „žydostwo polskie

doprowadzone zostało do stanu
rozpaczliwego?' Ale co tam
„„Nasz Tropiaė kipasiė może
„stan gojów? _ * į

Troska włedz... o fartnszki, .
W numerze 22 „Monitora Pol-

skiego” stronica 1-a, dział: „Zarzą-
dzenia Władz Naczelnych'',
telnik znajdzie następujące prze-
isy, regulujące w sposób szczegó-
(owy i wyczerpujący sprawę... far-
tuchów dla dojarek na terenie wo-
jewództw: lwowskiego, stanisła-
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SZKICEI OBRAZKI.
WILNO — ŚPIEWAJĄCE MIASTO.

„To plagjat!“ — zawoła oburzony
czytelnik — „to tytuł filmu, który był
wyświetlany z Kiepurą... i nie Wilno,
tylko Neapol!“ cy "REŻ

Bardzo przepraszam!...

„Cudze chwalicie, swego nie' zna-
cie ...

Właśnie Wilno śpiewające, rozocho-
cone, szalone, w rytm jakiejś bachicznej

piosenki, a ostatecznie, gdy zabraknie

Kiepury... włączymy „kwadrans życzeń”

w radjo, uprzednio poprosiwszy naj-

uprzej.niejszego listonosza ze „skrzynki”

p. Hulewicza, by zagrać kazał płytę

z „Aja—jaj”.

Wilno może się zresztą nazywać

Neapolem północy, albowiem — miast
Wezuwjusza, który ciągle dymi, jak sa-

mowar, z głupia frant i na to chyba *
tylko, by go głupie Amerykany ogląda-
ły — my mamy Górę Zamkową. Miast
oryginalnych pieśniaży włoskich, bru-

dnych i rozkrzyczanych — my mamy ży-
dów wileńskich, którzy krzyczą niego

rzej od pieśniarzy Neapolu... no, a na

konkursie brudu i niechlujstwa... zakaso-

wałyby najoryginalniejszego Włocha.

A Wilno... Wilno śpiewa... Hal | I
Mussolini zblednie...
Zadrżyjcie potomkowie cezarów!
Wilno śpiewa...

Pisałem już w słowach pięknych o

frającej machinie na ślizgawce przy ul.
Mickiewicza.

Zagłuszyła hejnał z wieży Katedral-
nej — podobny do hymnu litewskiego,

4

 w dowćd sympatji sąsiedzkiej grany.

Zagłuszyła owa machina hejnał, i

© dwunastej w południe zapytuje głosem

ryczącym: „Czy pani mieszka sama...?f"

Albo: „Czy pani lubi rumbę?“

Pytania te, gardłowo-duszonym gło-
sem śpiewane, pozostają bez odpowiedzi,

ale wilnianki się cieszą, że jest ktoś,

kogo to jeszcze obchodzi.

Przy „Zakładzie dobroczynności”.
ryczy radjo.

Śpiewa serenadę owym. stuletnim
staruszkom, które nie reagują na na-
miętne słowa hiszpańskiej serenady dla-
tego tylko, że są głuche.

Hot, hol.. gdyby słyszały... skandal

byłby na całe Wilno...
Albowiem kobieta... jest zawsze ko-

bietą...

W dzielnicy handlowej, na Niemiec-

kiej, huczy jakaś machina marsz pogrze-
bowy Chopina... na znak, że tu właśnie
skonał handel i opłakiwany jest przez
właścicieli sklepów.

Żałobnie dzwonią dzwony.

W okolicach Sądu uplasowano pięk-
ny jakiś głośnik.
— Čo tak ryczy w okolicach Są-

du? — pytam znajomego.
— Jakto, nie wiesz?!
— Niel

— Właśnie w tej chwili odczytują |
komuś. „tenor* wyroku. : :
— Patrzaj — pomyślałem — i mó

wią, że my, Polacy, jesteśmy nie muzy»..
“ kalni!

W okolicach Komendy Policji grają
same szlagiery, a najczęściej...

„„Mėj kochanek to bandyta, pijak,
gracz..."

I kończy się to sentymentalnym -
refrenem:

„Oj nie odchodź... odeeemnie...“

Vis & vis zakładu pogrzebowego

śpiewa jakaś machina przy ul. Wielkiej:
„(Za dzień, za rok, za chwilę... tu-

taj nie będzie nas..."

Strasznie mi się to podoba, ale nie
tylko mnie...

Właściciel sklepu z trumnami we-
soło zerka okiem, spoglądając na ga-

wiedź i licząc w myśli swych przyszłych
klijentów.

Dziwnie sobie upodobał mnie. Ilekroć
razy przechodzę koło sklepu, miły ten
ambasador śmierci spogląda na mnie ła-
komem okiem i zda się mówić:
— Trumienka dwa metry, sosnowa,

nie małowana, z koronkami i poduszką

papierową... złotych trzysta.

A ja mu się w nos śmieję... albowiem
pochowa mnie Magistrat, z którym się
kochamy... za darmo.

Wilno, śpiewające miasto, raduje się
i uśmiecha, no... b» co nam, prócz pio-
senki, pozostało...

M.Junosza.

 

Stypendjnm im, 6. p. $t. Wacławskiego.
„Gaz: W»rsz.* donosi: ‚
Zarząd „Bratniej Pomocy* stu-

dentów uniwersytetu warszaw*
skiego stworzyl-stypendjum im, +“
ś. p. Stanisława Wacławskiego
w wysokości 100 zł. miesięcznie..
Stypendjumprzeznaczane będzie
corocznie dla studenta uniwersy: * :
tetu warszawskiego, mającego' *
ideologę ś. p. Wacłąwskiego z
prawem pierwszeństwa dla po-
chodzących ze wsi. |

Stypendjum zostało już przy-
znane na rok bieżący jednemu
z kolegów ś. p. Wacławskiego..

PERLA IEVIT OREW

wowskiego i tarnopolskiego,
dakai Dalai Trakais

Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów; Łań-
cut, Przeworsk, Brzozów,. Joro-
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 sław, Sanok, Strzyżów i Krosno.
„Dojarki, t. j. te, które będą doiły

krowy przez 6 miesięcy przerwy,
otrzymają po 10 zł. miesięcznie. Prócz
"powyższego - wynagrodzenia otrzymają
dojarki bezpłatnie fartuch do dojenia
lub 6 zł. rocznie na zakupno tego. —
Fartuch ten pozostaje włastością praco-
dawcy. W razie zgubienia lub zniszcze-
nia' fartucha -poza pracą į dojeniu,
pracodawca ma prawo upić fartuch
na koszt dojarki. =: Pi

„ „ Oto do czego doprowadza sy-
stem policyjny.
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RE oska a

—KRONIKA
NEKROLOGJA.

— Ś.p. Hipolit Korwin-Mi-
lewski. Pio nadeszła wia-
domość, że w dniu 11 lutego
zmarł tam w-84 roku życia Ś. p.

Hipolit Korwin Milewski właściciel
dóbr: Łazduny- i Ługanowicze, b.
członek Rady Państwa, założyciel:

i długoletni prezes Wileńskiego

Towarzystwa Rolniczego. Pogrzeb

odbył się 'w -dniu wczorajszym
na cmentarzu «św. Wojciecha w

Poznaniu.
Zmarły był długie lata wy-

bitnym reprezentantem ziemiań-

stwa .kresowego i. wpływowym

przedstawicielem naszego kraju

w Petersburgu w_ latach po re-

wolucyjrych w carskiej Radzie

Państwa
/  $.p. Hipolit Korwin Mi'ewski

był jednym z z=łożycieli wskrze-

ky po 1905 r. „Kurera Li-

tewskiego* reprezentował odłam
konserwatywny ziemiaństwa kre

sowego i przez długie leta był

jego ideowym rzecznikiem.
W Wlne dziełem jego bvła

budowa teatru polskiego na Po
hulance, którego był głównym
fundatorem.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

— P. wojewoda wiieński

z powodu lekkiej niedyspozycji

nie. pry mował «„poniędziewa

dnia 15 b. m. interesantów

RAWY MIEJSKIE.

„— Otwarcie lombardu miej-

sklego Po dlug<h perypetjach
Magistrat wyznaczył ostatecznie

termin otwarcia lombardu mieis
kiego na dzień 1 kwetnia. Lom
bard mieścić się będ ie w mu*

tach .po Franciszkanskich. |

S anowisko dyrektora obsa-
dzone zostanie w AOI

su, którego rozstrzygnięcie "

pl w ne blższych dniach. Perso

hel lombardu skomp'etowany z0

Stanie przez” nowomianowanego
d A
i Obrody komisji dla zba-

dania komunikacji miejskiej.

Na ostatniem posiedzeniu Rady

Mle skiej szeroko omawiana by-

ła sprawa komunikacji miejskiej,

Szereg mówców wsxazywal na

liczne brakii usterki zarówno w

ruchu autobusów, "jak i w ich

urządzeniach W związku z tem

powołana została specjałna ko-

misja, która miała zająć „się zba-

daniem stanu komunikacji miejs-

kiej.« Wczoraj wieczorem odbyło

się posiedzenie komisji, na któ-

rem szczegółowo omówiono do-

tychczasowe spostrzeżenia i wy-
niki: przeprowadzonych badań. W

najbliższych dniach ma być spo-

rządzony obszerny referat spra

wozdawczy z wnioskami komisji.
a

„SPRAWY SANITARNE.

— Choroby zakaźne. W ty-

godniu ub egłym zanotowano o

gółem na terenie m. Wilna 95

wypadków zasłabnieć na choroby

zakaźne, w tej liczbie 4 zgony. Z

chorób zanotowano następujące:

* ospa więtrzna 1, tyfus rzuszny 2:

płonica 11, błonica 8, odra54,

róża 1. g uźlica 4 (w tem 1 zgon)

jeglica 7 (2 zgony), świnka 6. tę-
$ nh), ;
*€ 1 (E8KOCZTA I TELEGRAF.
— Ważne dia nadawców te-

legramów za zniżoną opłatą.

Dyrekcja Poczt i Tel-grafów w

Wilnie komunikuje: Z dniem 1

marca r. b. nadawcom telegra-

mów za zniżoną opłatą jak np.
LT, LCD i inych orysaije
prawo nadawania ich w drodze

telefonicznej za opłatą dodatko*
wą po 50 gr. za każde 100 słów

lub część tychże nedanego w

drodze telefonicznej telegramu.

Odbieranie natomiast telegramów

za zniżoną opłatą telefonem jest

niedozwo!'ona

** "HANDEL i PRZEMYSŁ.

— Ożywienie się ruchu to-

warowego z Łotwą. W ciągu

ub miesiąca przez stację gra-

niczną Turmonty do państw bał-

tyckich wywieziono 250 wagonów

różnych towarów. W tymże eza-

sie z Łotwy przybyło 190 wago-
nów towarów. Ruch towarowy

graniczny. w ostatnim miesiącu

nieco się ożywił. a.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE,
— Nominacja Dzisiejszy "Мо-

nitor Polski” . zamieszcza posta-
nowienie Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej z 12 lutego 1932 r.
o mianowaniu dr. Manfreda Krie*
dla, docenta Ulniwersytetu War-
szawskiego, profesorem nadzwy-
erainym historji |teratury polskiej
Uniwercvtotu Słfana” B>'orean.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
— Jerzy Braun na środzie

literackiej. Na jutrzejszej środzie
w Związku literatów gościć bę-
dzie poeta, z Krakowa, Jerzy
Braun, autor powieści „H>tel n*
plaży”, poezyj „Ziemia i Nebo”
p Jerzy Braun, którego odróżnić
należy od Mieczysława Brauna
z warszawskiej grupy .„S<»man-
dra“, wygłosi odczyt „Hoene-
Wroński a chwila obetna*. Po-

ez-tek o 830 wiecz, Wstęp dla
członków. sympatyków i wpro-

dzonv'h qośri `
"-— Posiedzenie Wydz. Ill

T-wa Przyjaciół Nauk odbedzie
sę dziś o uodz 7 mej w lokalu
T wa (Lelewela 8). Na porząd<u
dziennym komunikat p. dyr. Tur-
kowskiego p. t. „O stanie badań
nad materjalami archiwalnemi
księgarni Zawadzkich z pierwszej
połowy XX w. -
— Walne zebranie Stowa-

rzyszenia Oflcerów przeniesio-
nych w stan spoczynku odbę-
dzie s'ę 2 marca w lokalu przy
ul. Gdańskiej 6 m. 3 o godz.
5 m. 30 w pierwszym tarminie
i o godz 6*i w drugim term'nie,
— Posiedzenie Wil. Tow.

Lekarskiego odbędzie się we
śodę dnia 17 b. m. o godz. Bej
w s| własnei przy ulicy Zamko-
wej Nr. 24 Na porząd:u dzien-
nym: Dr. L Rywkind: Rola mi-
gdałków w ogólnej patologji u-
stroju w świetle najnowszych
badań. į
— Z T-wa Eugenicznego

(Walki ze zwyrodnieniem rasy).
18 lutego w lokalu Poradni Eu-
genicznej p. dr Szapiro wyg osi
odczyt na temat „O w*borze za-
wodu*. Początek o 5 i pół w.
Wstęp wolny (ul Želiaowskieg>4).
— W Ošrodku Zdrowla (u.

Wielka 46) we šrodę dnia 17 b.
m o godz. 6Gej wiecz. odbedzie
się odczyt dr. B. Žabko Potopo-
wicza p.t „Zasady odżywiania
dzieci. Wstęp bezpłatny

Jednocześnie powiadamia się,
iż kurs higjeny dla matek, roz-
pocznie się w Ośrodku dn.16 lu-
tego o godz 6 wiecz. :
@ — Мате Zgromadzonie U-
działowców Spółdzielczej Hur-
towni Drobnych Kupców IPrze-
mysłowców Chrześcijan m.
Wilna odbędzie się w dniu
211132 r. o godz. 16-ej w lokalu
własnym przy ul. Ostrobram-
skiej 25.
— W sprawie kursów go-

towania. Norodowa Organizacja
Kobiet podaje do wiadomości, że
kursy gotowania rozpoczynają się
dn. 18 b. m. o godz 5-ej po poł

Zapisy na pozostałe miejsca
prosimy zgłaszać łącznie z wpi-
sowem w Sekretarjecie N. O. K. .
—Orzeszkowej 11 w godz. 11—1;
najpóźnei da dn 17qo b m,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zebranie Sekcji Naukowo-

Badawczej Koła Prawników
odbędzie się we wtorek dn. 16
b. m. o godz SŚ-ej w lokalu Koła
P'awn ków Stud. U. $, B. z refe-
ratem kol. Ancewicza p. t. „Ka-
pitalizm na bezdrožach“. Wstęp
wolny.
W związku ze zbl żającym się

term nem Walnego Zebrania Za-
rząd Koła Prawników Stud U S.
B. przypomina wszystkim  człon-
kom Koła by uregulowali zaległe
składki, gdvż w przeciwnym ra-
zie w myśl $ 13 Statutu zostaną
skreśleni z listy członków.

RÓŻNE.
— Komitet Odbudowy Ko-

ścioła Garnizonowgośw. I
gnacego celem ostatecznego
zlikwidowania spraw, związanych
z odbudową i spłacenia reszty
d ugów uprzejmie prosi łaskawych
ofiarodawców 0 wpłacenie ofar
z tytułu przesłanych w swoim

| czasie  cegiełek,

DZIENNIK MIB-ERNSK1
®

nalepek, listi
książek na P. K. O. „Gł. Komitet

„Odbudowy. Kościoła Garnizono-
wego Św. Ignacego w Wilnie”.
„Konto czekówe Nr. 80,680 naj:
"później do 10 marca r. b.) oraz
o żwrot pozostałych  cegiełek,
list i nalepek
— Podziękowanie. Zarząd Męskiego

Towarzystwa Św. Wincentego A Paulo za
otrzymaną w dn. 13 lutego r. b. od P.P.
Pracowników Wileńskiego Banku Ziem-
skiego ofiarę na rzecz najbiedniejszych
m. Wilna w sumie zł.
wianka na grób ś. p. Antoniego Piet-
kiewicza — składa niniejszem najser-
deczniejsze podziękowanie.

NADESŁANE,
— (Co o filmie „Wielka Gra*, wy-

świetlanym w kinie „Holływood* wie-
dzieć należy? Jest to film dźwiękowy
polsko-francuskiej produkcji, szere$ scen
wykonany w Warszawie, w wersji pol-.
skiej. Scena rozprawy sądowej została
opracowania przez Leona Belmonta i wy-
konana przez urtystów tej miary, co Bo-
gusław Samborski, w roli prokuratora,
Juljan Krzewiński, w roli prezesa Sądu,
i Antoni Różycki, w roli adwokata. W
części francuskiej grają Albert Prejean,

* Gina anes i in. Treść łilmu osnuta na
tle autentycznej przygody. „Wielka gra“
to film, który na światowych ekranach
cieszy się niesłabnącem powodzeniem.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— „Mam lat 26* — na Pohulance.

Dziś o godz. 8 wiecz. niezwykle frapująca
sztuka węgierskiego pisarza lstvana Mi-
haly „Mam lat 26'. Że względów reper-
tuarowych „Mam lat 26“, mimo wzrasta-
jącej frekwencji, wkrótce ustąpić musi
rozkosznej sztuce W. Szekspira p. »t.
„Dwunasta noc”, również reżyserowanej
przez Wacława Radulskiego.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Mam lat 26“,
—Propagandowe przedstawienie „Ta,

której szukamy* — w Lutni. Dziś o go-
dzinie 8 wiecz. wesoła komedja Hirsch-
felda „Ta, której szukamy”. Ceny miejsc
zniżone o 50%.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Ta, której
szukamy”,

NAJBLIŻSZE PREMJERY
W TEATRACH MIEJSKICH.
— Teatr na Pohulance wystąpi z

premjerą doskonałej komedji nieśmier-
telnego Szekspira p. t. „Dwunasta noc”,
albo „Co checie”.
— Teatr w Lutni już w końcu b. ty-

godnia daje premjerę wesołej komedji
„Co może kobieta”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 16 lutego 1932 r.

11.58. Sygnał czasu:
14.15, Muzyka kameralna i popu-

larna (płyty). ;
15.25. „Praktyki i praktykantki w

gospodarstwach domowych” — odczyt:
15.50. Aud. dla dzieci.
16.20. „Od rzeki Św. Wawrzyńca do

Pacyfiku" — odczyt.
16.40. Codzienny odcinek powie-

ściowy.
16.50. Recital Henryka Caruso

Łój: $

e A „Węzły gordyjskie i  labi-
rynty' — odczyt.

17.35. Koncert.
18.50. Kom. Wileńskiego Aeroklubu.
19.00. Przegląd litewski.
19.20. „Renesans Fredry' — odczyt.
20.00. „Wilanowitz i Nietsche' —

feljeton, $
20.15. Koncert symfoniczny z Fil-

harmonji Warsz.
22,40. Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Odrodzenie Fredry.

Jesteśmy świadkami wzrostu zainte-
resowania twórczością Aleksandra hr.
Fredry. Szereg scen w Polsce gra z wybit
nem powodzeniem nieśmiertelną „Zem-
stę”, „Pana Gulhaba”, „Damy i huzary”;
ukazują się nowe studja literackie, po-
święcone genjalnemu pisarzowi. W dzi-
siejszym odczycie p. t. „Renesans Fre-
dry”, p. Wiktor Piotrowicz, nawiązując
do ostatnich badań w tej dziedzinie,
omówi najważniejsze cechy wielkiego
twórcy „Ślubów panieńskich”.

Odczyt proi. Tadeusza Zielińskiego.

Q godz. 20-ej znakomity prelegent
i wybitny uczony prof. Tadeusz Zieliń-
ski wygłosi przed mikrofonem warszaw-
skim feljeton na temat: „Wilamowitz
i Nietsche”.

Jubileuszowy koncert Filharmonji,-
Dzisiaj o godz. 20,15 transmitować

będziemy z Warszawy jubileuszowy kon-
cert .Filharmonji Watszawakiej; która
rozpoczęła swą działalność w dniu 5 li-
stopdaa 1901 roku. Dyrygować będą ko-
lejno: Emil Młynarski, Piotr" Maszynski,
Grzegorz Fitelberś i Józef Ozimiński.
Solistą będzie Aleksander Michałowski
i Ada Sari. Program zawiera dzieła
kompozytorów polskich dawniejszych i
współczesnych.

WYPADKI.
— Pożar w ambulatorium

Kasy Chorych. Wczoraj o godz.
1 popoł. w lokalu ambulatorjum
Kasy Chorych m. Wilna przy ul.
Dominikseńskiej wybuchł nagle
pożar. Ogień powstał w gabine-
cie jednego z lekarzy i błyska-
wicznie objął całą ścianę, poczem
przerzucił się na poczekalnię. Na
alarm telefoniczny na miejsce
wypadku wkrótce przybyła straż
ogniowa, która po półgodzinnem
wysiłku pożar zlikwidowała. a

161— zamiast“

'(str. 149); „najelegantsza

"pra “pradziadku,

Uroczystošci papieskie w Wilnie.
Nabożeństwa.

Uroczystości zapoczątkowano
nabożeństwem w Bazylice wileń-
skiej. Nabożeństwo celebrował J.
E. ks. Arcybiskup - Met.opolita
Romuald Jałbrzykowski w obe-
cnoś.i wojewody wileńskiego p.
Zygmunta Beczkowicza, kuratora
O. Sz. Wil. p. Szelągowskiego,
przedstawicieli organizacyj reli-
gijnych. społecznych, f lantropij-
nych, korporacyj akademickich i
chrześcjańskich Związków Zawo-

dowych na czele z centralą oraz
licznie zebranej ludności kato-
lickiej.
„ Po nabożeństwie ks. kan.Leon
Żebrowski wygłosił kazanie oko-
licznościowe.

O godz. 11 rano w kościele
św. Jakóba i Filipa ks. proboszcz
Bobnis odprawł uroczyste nabo-
żeństwo ku czci Papieża Piusa XI,
a ks. prefekt Rymkiewicz wyglo-
sił podniosłe kazanie.

Parafjanie gremjalnie
udział w naboż: ństwie.

wzięli

Śród nowości literackich.
Nie mam zdolności do  ugania-

nia się za tem, co się dziś nazywa
„nowošcią“, t. zn. za książką, na
której farba drukarska jeszcze nie
obeschła. Przeciwnie nawet: uni-
kam wprost mówienia o takiej
książce. Sądzę bowiem, że nie jest
głupie zdanie owego literata, (wy-
drwionego tak bezlitośnie przez
Mickiewicza), że trzeba z wyda-
waniem sądu cokolwiek poczekać,
„aż się towar świeży, jak figa
ocykruje, jak tytoń uleży”. Właś-
nie: ocukruje i uleży!

Toteż w poniższej notatce
chciałbym zwrócić uwagę czytel-
nika na kilka książek ostatnio
przeze mnie przeczytanych, które
jednak wszystkie wyszły jeszcze
w ubiegłymroku kalendarzowym.

* u

Na pierwszem miejscu. umiesz-
czam szóstą część znakomitego
dzieła (właściwie dwu  trylogij:
„Saga Forsytów'* i „Nowoczesna
Komedja') jednego z najwybitniej-
szych współczesnych angielskich
pisarzy Johna Galsworthy-
ego p. t Łabędzi śpiew.
W dziele tem, jak wiadomo, autor
daje nam obraz życia społeczeń-
stwa angielskieśo w l. 1880—1926,
malując je z niezwykłą i z głęboką
dążnością do symbolizmu, Prze-
miany, które odbywa współczesna
Anglja, znajdują tu wyraz w po-
staci genjalnego skrótu, niezmier-
nie pobudzającego do myślenia,
Charakter" yczne, że Galswor-
thy podkreśla tu przechylanie się
Anglji ku katolicyzmowi,

Niestety, przekład tej ostatniej
części znalazł się w ręku niekom-
petęntnej p. Wandy Kragen (Kra-
genowej? czy Kragenówny?), tej
samej, co swem tłumaczeniem tak
zeszpeciła przepiękną „Krystynę
S. Undset. Więc i tu znajdujemy
takie kwiatki: `

»„Kwestja prestiżu zawiniła woj-
nę', fstr. 13,) i „cieszą się na przybycie”
(strą;50); „wyznaje się w tym czło-
wieku” (53); „nic dziwnego, żeśmy są
zagadką dla cudzoziemców” (str. 68);
„czego wszystkiego ta Izba nie zdołała”
(str. 69); „wstawali o każdej porze”
(strs*72 zamiast: o różnejj. „na tą myśl”

kokota“
(173) įkocia“ (198); „co ty nie mó-
wisz? (265); to tak nie idzie” (268);
„ubrać koszulę” (280); nie powie
niczego” 281; „spóźnił pociąg" (332, za-
miast „spóźnił się na pociąg”); „on wy-
znawał się już w drodze” (str. 366
— ?-, chyba orjentował się?: dalibóg
nie rozumiem!); „pogoda trzyma obecnie
się” (str. 320); itd. itd.

zyż wydawnictwo „Rój” nie
może znaleść osoby, znającej na-
prawdę język polski?

Zygmunt Wasilewski
ogłosił książkę o charakterze hi-
storycznym, pt. Wnukom o

Jest to
obraz žycia dziada autora, genera-
ta Jėzefa Wasilewskiego (1759—
31), zasłużonego žolnierza legjono-
wego.

Książka ta, napisana niezwykle
zajmująco z dużem * ciepłem i mi-
łością, ogarniająca tak przeszłość,
jako też przyszłość (co uwidocznia
tytuł), niepozbawiona szlachetnej
dumy rodowej, oparte jest na u-
miejętnie wyzyskanych dokumen-
tach rodzinnych. Uzupełniają ją
ciekawe annexa i liryczne dy-
gresje, z których najpiękniejsza
dotyczy ślicznego  ozdobionego
orłem napoleońskim, zegara empi-
rowego, stojącego w pokoju pracy

sędziwego autora. Zegar ten
„dawno nienaprawiony — milczy,
Teraz — rzecz dziwna — którejś
nocy, gdy przerwawszy pisanie
tego życiorysu (a zajęcie takie —
stwierdza autor — wzrusza, jakby
kogoś bliskiego się ekshumowało),

zbliżyłem się do zegara. — usły-
szałem wyraźnie, że szedł.

Orle serce ożyło!
A właśnie to chciałem powie-

dzieć wnukom, że niema
śmierci".

Tak Wasilewski, dziś senator
Rzptej, kończy swąksiążkę!

.

Duży i zasłużony rozgłos uzy-
skała mała książeczka Stefana °
Godlewskiego — Warsza
w a. Jest to zbiór nowel, nawskroś
fantastycznych, osnutych na_ tle
Warszawy, dawnej i współczesnej.
Nowele oryginalne w ujęciu niepo-
zbawione tu i ówdzie subtelnej
symboliki, wyróżniają się pięk-
nym językiem i precyzyjnem wy-
kończeniem, oraz żywem tchnie-
niem poezji. przepajającem całość
książki.

+ p .

Iskierki tej poezji możemy też
odnaleźć w malutkiej książeczce
Zygmunta Tyskiego pod
dziwacznym tytułem: „J'menfouti-
ste“. Jest to nowotwór, ukuty z
trywjalnego czasownika  francu-
skiego „je m'en fout“ (fouter).
(Zdawłoby się, że na upartego
rzecz powinna się nazywać: le
s'en foutiste Chyba tak?),

Są to wierszyki człowieka,
który snadź zmuszony przebywać
na prowincji, nie umie odróżnić
rzeczy błahych od istotnie waż-
nych i ziarenka talentu tłucze na
miazgę dla... (nie dopowiadajmy!)
Sentyment miesza się tu z ironijką
nieco zbyt zgryźliwą; pewna kul-
tura wieszcza rozbija się gdzie-
niegdzie o kamienie codzienności.
Czasem zgrabny wiersz sięwyła-
= n. p.

Seoa as
— Grom—błyskawica niespodziewanie
Na jasnem niebie.

Twoje nalane zdumieniem oczy
Jak żywem srebrem — —
Jakiż to, proszę, aspekt uroczy,
Choć dżga pod żebrem.

Wreszcie twój boski uśmiech się rodzi
I brzmi frazesik: :
„Właściwie o co tu panu chodzi?...
(Ach! gdzież jest Hoesick...)

Widoczny wpływ rytmiki Nor-
wida!

. .
.

Na poważną uwagę zasługuje
antologja, sporządzona przez K a-
zimierza Czachowskie-
-$o z różnych autorów piszących
o Sienkiewiczu. Umiejętny
i inteligentny wybór czterdziestu
urywków o rozmaitych dziełach
wielkiego pisarza, może być dużą
pomocą nietylko do nauki w szko-
le średniej (tak dla ucznia, jak też
dla nauczyciela), ale także nie-
zmiernie ciekawą i pożyteczną
lekturą dla inteligentnego ogółu.
Autor użył dużo czasu i wykazał
sporo kompetencji przy ułożeniu
tej książki, która w piętnastą rocz-
nicę śmierci Sienkiewicza jest
dlań godnym uznania hołdem.

Nakoniec wspomnieć należy o
niezmiernie zajmującym zeszycie
„Przeglądu Pedagogicznego”, wy-
dawanym ku uczczeniu 50-lecia
tego wydawnictwa. Piszą
wspominają dzieje szkolnictwa
polskiego w Warszawie w tym
czasie A. A. Kryński, W. Górski,
S. Dickstein, K. Król, zasłużeni
weterani szkolnictwa, oraz nieco
młodzi: J. Moszczeńska, K. Ku-
jawski, B. Nawroczyński, S. Szo-
ber i H. Galle, obecny redaktor
„Przeglądu”, na którego też ręce
ślemy z powodu tego jubileuszu
życzenia Ad multus annos!

* Stanisław Cywiński.

tam i.

Akademia.
O godz. 1 w poł. w dużej sali

miejskiaj przy ul. Ostrobramskiej |
odbyła. się uroczysta akademja
w obebności przeszło: 2000 osób.

Axademję zagaił  krótkiem
przemówieniem prezes Archidie-
cezjalnego Instytutu Akcji Kato-
lickiej p. dyr. Białas w obecno-
ści: J. E. ks. Arcybiskupa — Me-
tropolity Romualda Jałbrzykow=
skiego, J. E. ks. biskupa Kazi-
mierza Michalkiewiczą, wojewo-
dy wileńskiego, kuratora szkoł-
nego O S$. W. p. Szelągowskie-
go, prżedstawicieli S М. Р.,
przedstawicieli 5 korporacyj aka-
demickich, przedstawicieli orga-
nizacyj spolecznych, filantropij-
nych, ideowych, religijnych i
Chrześćijańskicn Związków Zawo-
dowych, na czele z p. mec.
Епу!ет.

Ogółem zdołaliśmy naliczyć
na sali 30 pocztów sztandaro-
wych.

Po odegraniu przez orkiestrę
hymnów: Papieskiego i Państwo-
wego. Dyrektor Banku ' Zwlą-
zku Spółek Zarobkowych p.
K. Niżyński  skreślił życiorys
Ojca św. i omówił specjalnie
jego dzia'alność na terenie P.|-
Ski jako Nuncjusza apostolskiego'

żywe sympatje «а`i zaznaczył
Polski. я

Następnie p. prof. dr. Stani-
sław Cyw ński wygłosił referat
p. t. Pius Xl—ogn'wem w łańcu-
chu Namie tnikow Crrystus-

Prelegent pomiędzy innymi
zwrócił uwagę, że panowanie Piu-
sa XI przypada na lata nader waż-
ne w rozwoju Kościoła. Ludzkość
coraz wyraźniej dzieli się na dwa
obozy: jeden świadomie lub nie-
świadomie przybliża się do komu-
nizmu, drugi garnie się pod opie-
kuńcze skrzydła Kościoła. Ojciec
Św. z jednej strony wyraźnie potę-
pia zjawiska ujemne, z drugiej zaś
podnosi to, co jest zacne i twórcze.

Wskazuje np. na niebezpie-
czeństwo t. zw. laic y z mu, czyli
dążności do odrzucenia ingerencji
Kościoła w życiu państwowem i
społecznem: tembardziej zaś su-
rowo się wyraża o t. zw. sta-
tolatrji, ubóstwianiu niejako
państwa i o zasadzie jego omnipo-
tencji, wyrażającej się np. w prze-
wrotnych i  niechrześcijańskich
hasłach „eogizmu państwowego”,
„wszystko „dla państwa”, „interes
państwowy — miarą wszystkich
rzeczy” i t. p.

Po referacie zebrani wznieśli
okrzyk na cześć Papieża Piusa XI,
poczem prezes p. Białas odczytał
depeszę, wysłaną do Ojca Św.
przez J. E. ks. Arcybiskupa
Jałbrzykowskiego treści następu-
jącej:

Arcybiskup Wileński wraz z bisku-
pami  Michalkiewiczem i Bandurskim,
Prześwietną Kapitułą Katedralną,- Czci-

godnem duchowieństwem świeckiem i za-

konnem oraz ze wszystkimi wiernymi

Archidiecezji Wileńskiej ścieląc się naj-

pokorniej do stóp Waszej Świątobliwości
w dniu jubileuszowym 10-lecia chwaleb-

nych rządów Twoich na Stolicy Apo-
stolskiej, w najszczerszej intencji wznosi

modły do Pana na Pany, aby Cię, Ojcze
Święty, zachował w zdrowiu i pomyśl-
mości i łaską swoją sprawił, by pod
Ojcowskim wpływem Twoim, jako za-

stępcy Chrystusa, wszyscy zdala od
Kościoła świętego stojący do jedności
wiary byli doprowadzeni, pokój Chry-
stusowy w świecie całym zapanował,
abyś „ujrzał dobre Jeruzalem we wszyst-
kich dniach życia Twego”.

(—) Romuald Jałbrzykowski,
arcybiskup.

Na depeszę tę nadeszła nastę-
pująca odpowiedź:
Do J. E. Arcybiskupa Wileńskiego

Romualda Jałbrzykowskiego.
mę” Arcybiskup Jałbrzykowski

Wilno.
Ojciec Święty, który z największem

zadowoleniem przyjął życzenie Waszej
Ekscelencji, błogosławi najszczerzej.

Kardynał Pacelli.

Akademję zakończyły  pro-
dukcje wokalno-muzyczne, wyko-
nane przez Jadwigę Wokulską-
Piotrowiczową, Karola Wyrwicz-
Wichrowskiego i przez - chór
„Echo“.

4) domu. Po drodze nie pytałem go o nic —czułem, że

ROMAN JASIEŃSKI, generał.

Wspomnienia z Japonji.
Był to marynarz z krążownika „Riurik“ zatopio-

nego przez Japończyków — przed pół rokiem. Osa-

samym areszcie co i ja siedział tu już
aprzyjażnił się już ze wszystkimi japoń-

skimi żołnierzami, którzy pełnili wartę i przynosili
jedzenie. Przez nich otrzymuje od kolegów co mu

Na dowód tego wymknął się na chwilę
pod podłogęiwrócił przynosząc mi flaszeczkę japoń-
skiej ryżowej wódki,r papierosów i zapałki.

ów jak mógł, a jeszcze bar-
dyby takie więzienia były w Rosji —

e" —to żaden więzień by się nie utrzymał. Nóż

dzony w t
miesiąc.

potrzeba.

ChwaliłPre
dziej lokal. —

lo ręki i już byłby na swobodzie,
O mnie dowiedział się od żołnierzy japońskich;

iny wyciął deskę u siebie w paz
łogą przywędrował do mnie. Reszt

|. roboty, poszła mu również łatwo — i oto jest. Mógłby
| w każdej chwili ucięc, ale dokąd? Czy z naszemi

twarzamimożna spacerować po Japonji? Poznają!

w przeciągu|
dże i pod

Od tej póryp całe dnie spędzaliśmy razem.
o godżin obiadowych i zmian warty.

_ Na dwunasty dzień, zamiast zupy ukazała mi się
w świetle otworzonych drzwi znajoma twarz tłu-
macza. Uprzejmie prosił: mię, abym wracał z nim do'

Pilnowaliśmy tyl

mu jest przykro, dopiero gdyśmy podchodzili do
miasta szepnął mi przyjacielsko, że dziś jeszcze wy-

chwytu.

„czyka,

wiozą mię do innego garnizonu, gdžie komendant jest
b. dobry i tam będzie raj, a tu... i machnął ręką.

Powrót swój musiałem zameldować przed Kono.
Oświadczył, że mię przeprowadza, bo to*eo było —
było tylko nieporozumieniem. I ja też tak myślałem.

Tegoż dnia z kilkoma jeszcze oficerami, którzy
nie zyskali tu zaufania, opuszczałem Macujanę —
nasz tłumacz jechał z nami. Podróż po Japonji, do-
kąd by się nie jechało — jest najmilszą
i wypoczynkiem. Różnorodność widoków,
dziewanie zmieniających się,
zawsze znienacka olśnionemu pięknością oku —
jest nie do opisania.
pierzchają przed wszechwładną potęgą rozkoszy
wzroku. Człowiek zamienia się w zwierciadło, które
wchłania w siebie piękno przyrody i odbija je na swej
twarzy uśmiechem radości

rozrywką
niespo-

a ukazujących się

Wszystkie frasobliwe myśli

lub, dzieciniego za-

Dużo wdzięku Japonji dodają ludzie. Nie mówię
o pięknych barwach ubiorów, o wdzięcznych ruchach
kobiet i śpiewności ich głosu, lecz mam na myśli
uprzejmość, uczynność i grzeczność każdego japoń-

Nigdzie nikt się nie tłoczy, im trudniejsze jest
przejście w tłumie, tem grzeczniej każdy: przystaje,
by nie potrącić nikogo; zapytany o informacje japon-
'czyk nie zadowoli się daniem krótkiej odpowiedzi

licy. Są to nieocenione
turystów. * Po

Tojochasi, małe miasteczko, nigdy nie odwiedza-

ale o ile możności, zaprowadzi dokąd potrzeba, lub
w braku czasu, odda pytającego pod opiekę mniej za-

Przytem nie są oni nigdy narzu-jętego japończyka.
Ścj się lub natarczywi.

airtję naszą wieziono do miasteczka Tojochasi,
położonego na głównej wyspie Nippon, mniejwięcej
odległości od Kobe, Jokohamy i Tokjo. |

Przejechaliśmy znów małym statkiem przez mo-
rze Śródziemne, dalej jechaliśmy koleją.

Wagony kolejowe nie podzielone na „coupć”
przedstawiają jedną dużą salę, z ławkami, ciągnące-
mi się wzdłuż ścian wagonu. W każdym wagonie
znajduje się konduktor, czyhający wprost na to, aby
przewidzieć każdą chęć pasażera i służyć mu po-
mocą bezpłatną i beznapiwkową.

Zamiast bułefów, na większych stacjach,
noszą przygotowane śniadania, w małych pudełecz-
kach, w takich, w jakich u nas sprzedają truskawki.
Za pół jeny, (na ówczesne czasy, pół rubla), otrzyma-

był mały czajniczek
z herbatą, filiżanka, spodek i sporo różnego jedzenia,
łem takie pudełeczko, w którem

naturalnie bardzo regjonalnego.
Na każdej stacji wznoszą się słupy z dużą deską,

w języku japoń-
skim i angielskim, co jest godnego widzenia w oko-

tablice orjentacyjne dla

na której wypisano szczegółowo,

spotkanie.

neczny.
Przyjechaliśmy do miasta w dzień ciepły i sło-

oześmiane, wesołe twarze witających i od-
2 prowadzających nas do kwater tłumów, wróżyły mi

towarzystwo.

roz-

milsze przeżycia, od przeżyłych w Macujamie.
Po drodze zwróciłem uwagę na liczną grupę

dzieci przyglądających się, a raczej chciwie wpa-
trzonych w koszyk, pełny gumowych piłek, wysta-
wiony przed wejściem do magazynu z zabawkami.
Ponieważ cena piłek była przystępną,
właścicielce sklepu za całą partję, prosząc, żeby ze-
chciała obdarzyć niemi zgromadzone wokoło kosza

zapłaciłem

(Ta chwila zadecydowała o całej masie znajo*
mości, zawartych wkrótce przezemnie,
sympatji, którą byłem otoczony w Togohasi, aż do
mojego wyjazdu. :

Komendant miasta, pułkownik Mogi, kawale-
rzysta, człowiek inteligentny — europejczyk w naj-
lepszem znaczeniu tego słowa podobał mi się odrazu.,
Najwidoczniej sympatja moja była wzajemną, gdyż

oraz o tej

i on od początku zaczął mnie wyróżniać, traktując

dómu nie raz

wędce.

ne przez cudzoziemców, na wiadomość o naszem
przybyciu na stację, wyruszyło gremjalnie na

"nie jak jeńca, a jak człowieka równego sobie. W jego
tem bywałem gościem na licznych

zebranich rodzinnych, lub na przyjacielskiej poga-
Pułkowniiw M

i władał nieźle językiem francuskim.
i spędził parę lat w Paryżu

(d. c. n.)



 

Z KRAJU.
Aresztowanie wywrotowców w pow.

wołożyńskim.
W ostatnich dniach władze

bezpieczeństwa publicznego w po-
granicznych gminach pow. woło-
żyńskićgo aresztowały kilku wy-
wrotowców, którzy prowadzili
antypaństwową działalność wśród

mieszkańców tych gmin. Aresz-
towano 7 osób, w tej liczbie
jednego agenta komunistycznego,
pochodzącego z terenu Białorusi
sowieckiej. Fresztowanych prze-
kazano władzom sądowym. a

Polowanie na wilki w pow. święciańskim,

W sobotę i niedziełę w powie-
cie święciańskim w gm. łyntup-
skiej i kołtyniańskiej odbyły się
polowania na wilki. W polowaniu
zabito 9 wilków. Również odbyły
się polowania w pow. mołode-

czańskim i wilejskim z naganką.
Zebito 6 sztuk. W polowaniach
wzięły wzięły udział członkowie
Towarzystwa Myśliwskiego iofi-
cerowie K. O. P. a

 

SPORT.
Awantura na zawodach narciarskich.

Nareszcie
prawdziwej
zimy.

Warunki atmosteryczne pózwo-
lity dopiero w połowie lutego na
zorganizowanie pierwszych zawo-
dów narciarskich, które z ramie-
nia Wil. Okr. Zw. Narciarskiego
przeprowadził 1 p. p. leg.

Start biegów wyznaczono na
Równem Polu. O godz. 11 zaczęli
gromadzić się już narciarze.  Za-
wodnikom rozdano numery i gdy
ostatnie czyniono przygótowania
do startu, wśród zawodników uka-
zaś się kap. Łucki.

Wówczas kierownik zawodów,
major Kurcz zwrócił się do p. Ja-
rosława Niecieckiego z oświad-
czeniem, że w zawodach nie może
brać udziału, gdyż kap. Łucki
kwestjonuje jego honorowość (?!).

P. Nieciecki stanowczo sprze-
ciwił się takiej decyzji i głośno
wypowiedział, že to jest „bez-
prawie”. Jednak protesty nie od-
niosły żadnego skutku. P. major
Kurcz, który jest zupełnie nie-
znaną osobą na terenie sportowym
Wilna, kategorycznie zaprotesto-
wał i oświadczył, że solidaryzuje
się z kap. Łuckim.

P. Nieciecki zwrócił się do de-
legata komisji sportowej Polsk.
Zw. Narc., p. kap. Herholda, z za-
pytaniem, czy decyzję majora
kurcza popiera? Kap. Herhold nie
udzielił żadnej absolutnie . odpo-
wiedzi.

Następnie p. Nieciecki zwrócił

doczekaliśmy się
śnieżnej i mroźnej

Wyniki zawodów.

Bieg sztafetowy 3X10 klm. wygrał
zespół Strzelca w czasie 3 g. 11 m. 22 5
przed sztafetą 1 p. p. leg.

Indywiduainie
(niestowarzyszony)

wygrał  Subotowicz
przed kap. Łuckim

się do wiceprezesa W. O. Z. N.“
p. dyr. Szwykowskiego z prośbą
o interwencję, ale niestety i p. dyr.
Szwykowski był w danym wy-
padku bezradny.

Koniec końców p. Nieciecki
zdjął numer zawodniczy i wycofał
się z zawodów. Na znak protestu
wycofali się z zawodów wszyscy
narciarze najlepszego klubu nar-
ciarskiego Wilna ,„Ogniska'”. So-
lidarne wystąpienie zawodników
„Ogniska* spowodowało, że na
starcie pozostały dwie tylko
sztafety i nieliczna grupka za-
wodników, startujących indywi-
dualnie na czele z kap. Łuckim.

Taki był przebieś zajścia na
zawodach narciarskich, zajścia,
które pierwszy raz zdarzyło się
w sporcie wileńskim, a nawet
i w sporcie polskim.

Zaznaczamy przy niniejszem,
że p. Nieciecki został formalnie
zgłoszony do zawodów, opłacił
wpisowe, wylosował numer, otrzy-
mał nawet ten numer i dopiero po
ukazaniu się na starcie kap. Łuc-
kiego, wynikło zajście.

Dziś podajeriy tylko stan fak-
tyczny tego zajścia i oczekujemy
załatwienia tej sprawy w. Wil. Okr.
Zw. Narciarskim. Oczywiście do
sprawy tej wrócimy.

Dla wyświetlenia sprawy pod-
kreślamy, że osoba kap. Łuckiego
nie ma nic wspólnego z P. Z. N,
a przecież zawody były organizo-
wane przez władze tegoż Związku.

i Kohutkiem.
W biegu młodzieży szkolnej zwy-

ciężył Orski przed Pimpickim i Perłow-
skim; wszyscy z Gimn. A. Mickiewicza.

Warunki śnieżne niezłe. Trasa łatwa
i malownicza  
  

Muzyka w Wilnie.
Zawitało do nas Belgijskie Kró-

lewskie Trio Nadworne w skła-
dzie: Emil Bosquet — fortepian,
Alfred Dubois — skrzypce i Mau-
rice Dambois — wiolonczela. Pro-
gram koncertu zawierał trio c-dur
Brahmsa, trio Ravela i trio fis-moll
Francka. Z utworów tych, oddając
cały należny szacunek dziełu
Brahmsa, napisanemu w doskona-
łym stylu kameralnym, wyróżnić
trzeba trio Ravela, jedno z arcy-
dzieł muzyki francuskiej. Niewia-
domo co bardziej podziwiać w tem
dziele: głębokość myśli, finezyjną,
pełną wyrazu melodykę, czy też
niezwykłą kolorystykę dźwięko-
wą. Trio Ravela dostarcza eiek-
tów dźwiękowych, jakich nie ocze-
kiwało się w tego rodzaju zespole.
Już to nikt nie dorówna Francu-
zom w pomysłowości i wynalaz-
czości harmonicznej. Wbrew ocze-
kiwaniom, trio Francka, szeroko
rozbudowane, wydało się nieco
nużące i przeciążone pustą retory-
ką, Faktura tego dzieła jest raczej
organowa niż kameralna.

Powyższe uwagi dotyczą sa-
mych dzieł, bo o wykonaniu całe-
go programu można się wypowie-
dzieć tylko używając najwyższych
superlatywów. Trio Belgijskie, to
rzeczywiście zespół godny kró-
lewskiego imienia. Śliczne frazo-
wanie, polot, czystość intonacji,
miękość dobrze zrównoważonego
brzmienia, wszystko to składa się
na całość niezapomnianą. Każdy z
członków zespołu jest artystą
pierwszej klasy, umie jednak do-
stosować się do całości zespołu i
nie grywać sola tam, gdzie to nie
jest napisane. Wśród publiczności
słyszało się głosy, że styl wyko-
nawczy znakomitych artystów nie
był ściśle kameralny. Zarzut ten
wydaje mi się niesłuszny. Udział
fortepianu w trio wprowadza
zawsze trochę pierwiastka wirtu-
ozowskiego. Utwory, składające
się na program tego koncertu, za
wyjątkiem Brahmsa, bardzo dale-
ko odbiegały od wzorów klasycz-
nej muzyki kameralnej. Stąd więc
może to wrażenie koncertowego

rozmachu i pełnego, raczej orkie-
strowego, niż kameralnego brzmie
nia.

Józei Turczyński grał w Wil-
nie nie po raz pierwszy, lecz po
dłuższej niebytności. Jest to piani-
sta bardzo rutynowany i inteli-
gentny. Może to wydać się para-
doksem, lecz tej inteligencji bywa
czasem za wiele. Wpływa ona
cchładzająco na interpretacje.

Gra pianisty często jest pozwa-
wioną pożądanego ciepła i unie-
sienia, które, oczywiście przy wa-
1unku gry dokładnej i technicznie
doskonałej, wywołują żywy od-
dźwięk ze strony słuchaczów.

Również nie wszystkie pomysły
wydają się możliwemi do przyję-
cia. Naprzykład owe rzucane okta-
wy basowe w polonezie  fis-moll

DZIENNIK WALEŃSKI

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Kapitały uciekają z Polski.

W czasie obrad nad budżetem
w Sejmie p. minister skarbu stwier
dził, że kapitały z Polski uciekają.
Życie ten smutny fakt potwierdza.
Kapitały uciekają w różnej formie
Oto przykłady:

„Tygodnik Handl.* nr. 6 dono-
SI:

— „Niedawno temu założona
została przy współudziale Sosno-
wieckiego Towarzystwa Fabryk
Rur i Żelaza, spółka portfelowa
(holding) pod firmą: „Societć d'En-
treprises Metallurgigues et Indu-
strielles „Siderur“. — Spėlka, ma-
jąca swoją siedzibę we Francji i
utworzona według praw francu-
skich, przejęła od Sosnowieckiego
Towarzystwa Fabryk Rur i Żela-
za udziały, jakie Towarzystwo po-
siadało między innemi w Societe
des Usines a Tubes de la Meuse,
wartości łącznej ponad 5 i pół mi-
jona złotych.

Charakterystyczne są komenta
rze, jakiemi prasa finansowa fran-
cuska zaopatruje wiadomości o u-
tworzeniu powyższego holdingu:

— „Utworzenie Spółki „Side
rur* będzie miało za konsekwen
cję wycofanie z aktywów Sosno
wieckiego Towarzystwa, powa-
żnej części jego portielu akcyj
francuskich i belgijskich, które

uwolnia się w ten sposób od nad-
zwyczaj wysokich podatków, ja-
kie ciężą na nich w Polsce.

FRETEWNECANECI403OWE RES A

Chopina. Brzmią brzydko, płasko i
powodują przydźwięki, których u
Chopina niema. Jest to conajmniej
zbyteczny efekt, jeżeli to wogóle
można nazwać efektem. Natomiast
z wielkim uznaniem podnieść na-
leży sposób wykonania mazurków
szopenowskich.

Miały one w ujęciu Turczyń-
skiego swoisty wdzięk, sentyment,
a przytem rytmiczną dziarskość.
Rzadko kto umie tak trafnie pod-g
kreślić polskość tych cudownych
minjatur. Również i nowszy reper-
tuar ma w osobie Turczyńskiego
bardzo wielkiego wykonawcę.

* Recital špiewaczy p. Zygmun-

ta Protassewicza, znanego w Wil-

nie barytona, dał możność stwier-
dzenia dalszego postępu w pracy
nad kulturą pięknego głosu. Studja
we Włoszech swoje zrobiły. Wciąż
jednak są mankamenty i nierów-
ności w opracowaniu głosu, które
nie pozwalają uznać p. Protasse-
wicza za zupełnie dojrzałą siłę ar-
tystyczną. Warto także popraco-
wać nad pogłębieniem interpreta-
cji, jeżeli się ma szlachetne ambi-
cje wciągania do repertuaru utwo-
rów o istotnej muzycznej wartości.
Sympatycznego śpiewaka oklaski-
wano gorąco.

Akompanjowała
Czuchowska.

starannie p.

St. W—ski.

Z drugiej strony można było
uważać za pożądane i przezorne
wycofanie i umieszczenie we
Francji, pod egidą i zabezpiecze
niem ustaw: francuskich, nadwy-
żek aktywów Towarzystwa, któ
re nie były niezbędne do biegu
eksploatacji w Polsce".

Oto nowa forma, w jakiej ka-
pitały uciekają z Polski. Zacyto-
wane głosy prasy francuskiej, do-
statecznie wypowiadają motywy
wycofywania pieniędzy z Polski.
Zwalnia to nas od obowiązku wska
zywania przyczyn tego zjawiska.

Kapitały więc uciekają. W o-
biegu jest coraz mniej pieniędzy.
Dodzisiejszej sytuacji, za którą
odpowiada „sanacja“ nie tylko
Francuzi nie mają zaufania. Na-
wet w kraju pieniądze giną z ryn-
ku i odpływają w niewiadomym
kierunku. W roku ub. wkłady w
bankach spadły z 547.598 tys. na
299.546 tys. czyli o przeszło 248
milj. zt.

ORDI AAS WOOWETOPTZZERE

KONKURS K'NO-TEATRU
„CASINO“,

Zakonczylo się juž oglądanie
zapoznawczych filmów, W pamię-
ciach naszych utrwaliły się wra-
żenia po filmach: Madame Sza-
tan, Cham, On i jego Siostra.

Teraz przystępujemy do za-
sadniczego plebiscytu. Chodzi w
pierwszym rzędzie o zorjentowa-
nie się, jakie filmy publiczność
wileńska najbardziej lubi.

Komitet konkursowy, do któ-
rego zostali przez dyrekcję kina
„Casino* zaproszeni, rozstrzygnie
komu przypadną przeznaczone
nagrody i przez ten komitet zo-
stanie ostatecznie ogłoszony wy-
nik konkursu.

Do komitetu zostali zaproszeni
pp. Limanowski, Wyrwiez. T. Cie-
szewski, L. Pimonow i J. Nie-
ciecki.

Pierwsze miejsce zostanie na
grodzone bezpłatnym biletem do
„Casina" na cały rok.

Jako Drugą nagrodę dyrekcja
„Casino“ wyznacza roczną prenu-
meratę „Dziennika Wileńskiego".

Trzecie miejsce zostanie na-
grodzone serją portretów arty-
stów filmowych.
—С—н

1) Jeką produkcję filmową uważam

ża NAJIEPSZĄ? “Ai isveoikunis sissioiiis

2) Jakie filmy najbardziej mi się po-

 

dobają?

3) Mój (a) ulubiony (a) artysta (ka)?

 

! (zy pyjama jest strojem niemoralnym? |
Próblem ten 'rozstrzygał war-

szawski sąd grodzki przy.ul. Złotej
z racji skargi pani M., starszej da-.
my, matki dorosłego syna, która”
wystąpiła o eksmisję sublokatorki
swej panny Elżbiety N., oskarża-.
jąc ją, iż zamierza „uwieść jej syna.
przy pomocy niemoralnych  stro-
jów”... Na przewodzie sądowym, w
czasie którego przesłuchano kla-.
sycznego świadka, służącą po-
wódki, p. Scholastykę Wypych,
sąd stwierdził, że oskarżona panna
N. ukazywała się czasem w przed-
pokoju w.. różowej pyjamie, co tak.
bardzo  gorszylo _ właścicielkę
mieszkania. Najkapitalniejszym e-
pizodem rozprawy było pojawienie
się „zagrożonego w moralności
syna, który jest człowiekiem — 45
letnim, posiadającym sporą łysin-
kę, świadczącą o pewnem do- |
świadczeniu życiowem.. Sąd u-
trzymując przeż cały czas rozpra-
wy najwyższą powagę, mimo ko-
micznych zeznań, wydał wyrok
orzekający, że pyjama w nowo-
czesnem pojęciu toalety rannej nie
jest strojem budzącym zgorszenie,.
wobec czego żądanie pani M. o
eksmisję panny N. oddalił.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 15. II. 1932 r.

Dolary8,87%/, —8,89*/, —8,853/,.
Beląja 124.4 ' —124,71—124,09.
Gdańsk 173,70—174,13 —173,27
Holandja 361.00—361,90—360,10.
Londvn 30,-8—31,03 30,73
Nowy York 8,91 - 8.93—8,89.
Nowy York kabel 8,9 5—8,935 8,895.
Paryż 35,15—35,24—35,06.
Praga 26,40—76,46 —26.34
Szwajcarja 174,15—174,58—173,72.
włochy 46,40—46,62—46,17.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,95.
Tendencja niejednolita. 3

3, pożyczke budowlana 37,50.—
4/, pożyczka Inwestycyjna 87,50 — 88.
Seryjna 96. 5%, konwer yjna 40,25. 6%,
dolarowa 57—57,50. 4%, dolarowa 45,75. |
7/, stabilizacyjna 56,50 -58—56,25 10%,
kolejowa 101. 87), L. Z. B. G. K I B. R, |
obligacje B. G. K. 94 Te same 7 |, 83,25.
47491, L. Z. ziemskie 41,50—41,75—41,25.
8'/, warszawskie 63,25 — 64.25 — 63,50.
801, Częstochowy 55,25—55,50. 8%, Piotr-
kowa- 55,25 —55—55,25:. 6%, obligacje
Warszawskie 1926 r. VI em. *8. Tenden- |
cja dla pożyczek mocna, dla listów nie-
jednolita. ik

Dolar w obrotach prywatnych:
8,88 w żądaniu, tendencja słaba. =

Rubel: 494,
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dolarowa 5%. DHlonowska 57,75.. St-bi-
lizacyjna 55,75. Warszawska 45. Sląska
1,50. :
+ZZATERFNZADANATEZZRSSTIPZESZEIRTRIBA

Pytania te należy wypełnić.
W pierwszem pytaniu należy za-
stanowić się nad produkcjami,
to znaczy nad wytwórniami filmo-
wemi. W: drugiem pytaniu należy
wpisać, jakie rodzaje filmów naj-
bardziej się podobają: erotyczne,
historyczne, sportowe, komiczne
it. d. W ostatniem zaś pytaniu
trzeba wpisać nazwisko swego
ulubieńca.

Odpowiedzi nadsyłać -nalež
do Dyrekcji „Casino'—Wielka 47,
względnie do administracji „Dzien-
nika Wileńskiego", Mostowa 1.
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Od poniedziałku 15 lutego r. b. 4, 6, 8 i 10. Największy
przebój rosyjski p. t: (tragedja rewolucji rosyjskiej) «Dama w szkarłacie»
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. Początek seansów 4 6 8110 w

" gr. parter 60 gr. Kasa czynna об g. 3,30 do 10 w.

w roli ełównej 2 DUŻE jasne, słoneczne
LYA DE PUTTI pokoje z kuchnią, ze

Ceny miejsc: bałkon 30 wszelkiemi-nowoczesne-
mi wygodami, do wyna-
jęcia. Przejazd 16 (domy
urzędn. na Antokolu).

KIEJSKU __KIAEKATOGRAF | |
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DŹWIĘKOWY Niebywałe powodzenie! Wszyscy śŚpieszcie ujrzeć! Najwe- i ś > 711—1 r

KiNO- «H E L I 0 S$» | selszy dźwiękowiec Polski 100 proc. emka i amas Ułani, Ułani, ipanien zę Ai : PEN ESW Ųų
TEATR ае zyka W. Dana. W rel gł. nalulubieńsi srtyści ZULA POGORZELSKA, KAZMIERZ KRUKOWSKI (Lopek) ADOLF 2 pokoje bez mebliulica Wileńska 88, tel. DYMSZA, WŁADYSŁAW WALTER, MIECZ FRENKIEL I Inn'. Dla młodzieży dozwolone. Pomimo ogromnych wert zkosztów sprowadzenia tego filmu- ceny miejsc normalne. Na I-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz, 4.

CCKPMS

używalnością
kuchni, telefonu do wy-
najęcia do osoby samot-
nej Mickiewicza Nr 60

Dziś! Symfonja polsko-francuski dramat ero- m. 6. 7835—2“ Е

ma ss, WMV ISIka gra“ (iii ———i
BJULIAN KRZEWINSKI, ANTONI ROZYCKI | bohater filmu „Pod Dachami Paryżu. ALBERT PREJEAN | RÓŻNE |program: Dodatki ćźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,30. W dnie świąt. o godz. 2-ej. -

Na l-szy seans ceny zniżone.

Dziśl AFERA PUŁKOWNIKA REDLA

Nowiu k

  

DŹWIĘKO *

«HOLLYWOO D»
MICKIEWICZA 28 22, tel. 15-28

 

 

 

  Ntmolatory,
bat. anodowe | radjo-
sprzęt najtaniej w

osnuty na tle głosnej afery szpiegowskiej naj-
lepszego oficera armji Austrjackiej — pułkow-  we'xiso CASINO ||

wielka 47. tel. 16-41.

    

  

 

 

nłka Redla. Nad program: M ędzy innemi dodatek rysunkowy. Początęk seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,30 w d 5
a teczne o g. 2. Na 1 seans ceny *zniżone. PKZ a, firmie: я -:

aaa ZET ROGIZETEC-EKIE KS EEK Michał(irda sa

Dziś wielka premjera w-g_ powieści A. Marczyńskiego. Zywicłowy|Zamkowa 20.
ozttnrR «РА№»

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

czołowego filmu pol- dramat iudzi prostych a bujnych sere... W ro-| 57 4o_Tel. 16—28.Mur” STRASZNA NOC širdis peso nus да ло Tek 16Brodzisz ocz b. arlysta testru Stanisławskiego w Mcskwie Wasiljew Sienkiewicz. Motyw przewodni w wykonaniu i

   

  
WARECKA 15

DZIAŁ LASÓW I STOLARNI

 

Li BKNĘY46H : 4

li Marji Modzelewskiej pieśń marynarzy wykona Chór Dana. Ze względu na wysoką wartość artystyczną film dla r.ło- vv/ 'RSZ:
dzieży dozwolony. Początek o gocz, 4, 6, 8i 10,30.

э

   

  

 

 

     
   

  

ыgaliai йу Poważni Reprezentanci Rejonowi Poszukiwani: DŹWIĘKOWY TU XS Dziśl Wielki dźwiękowy dramat erotyczny mający Wiejskie Grzechy Zročuksis: -Sowkino“ Realzacja: Olga Prao- @ “°°“""°""" Į '
KIMO-:EATR za tłó stosunki rodzin'e w rosyjskiej wsi | l [Zel y brażeńskaja. W rolach gł. wybitni artyści teatru „ MROZOL T 7

: ul. MiekiewiczaNr. 11 tel. 15-62 Stanisławskiego w Moskwie E Cesarsxafe, R, Pusinaja i G. B-binin. Nad program: Atrakcje cźwiękowe. Początek || leczy i goi ranki, OGŁOSZENIE O PRZETARGU.
o godz. 4-ej, w dnie Świ:t. o gcdz. l-ej. Ceny od 40 g. powstałe od odmro- Sekcja Pomocy Wileńskiego Wojewódzkiego || Akuszerki

. żenia. Komitetu do Spraw Bezrobocia niniejszem podaje |  
Sprzedają apteki I |] do wiadomości publicznej o przetargu „ofertowym   

  

 

: у SOCWLBCZERSAWTE SE OGŁOSZENIE O PRZETARGU, skład t : i tępuj h tykułów / ^ RANE| z В PROSZEK Sekcja Pomocy Wileńskiego Wojewódzkiego owo i rini A A Z MARIA DAKNEROWA! и Komitetu do Spraw Bezrobocia niniejszem podaj i iej i TE : :
: KOGUTEK : SPA WĄ ‚ jszem podaje 1. Mąki żytniej (razowej) do 20.000 kg. przyjmuje od godz. 9 da

у й PA do wiadomości publicznej o przetargu ofertowym = ===. 2. Słoniny niesolonej średn. grub., 1 w. Kasztanowa 7 m. 5.
: ė i ustnym na dostawę 2000 mtr” drzewa opało- | Kupno ł nieprzerast. . +2: + +: » 4.000 ,, < WZP69
ь 2 „ARA ERERETEA wego, które może być olchowe, brzozowe lub Sprzedaż 3. Kaszy greczanej grub: « „4 2000 „

w związku z urządzeniem własnych składów A sosnowea eTRA suche i oda =. 4. Kaszy jęczmiennej (pęsak) . « „ 2000 ‚ AKUSZERKA
jczon kol im możność przyczem winno. by ostarczone, adowane у b białej . +: « « « « . „ 2.000 ,

połą Peha вОа вОНач MB BOL GŁOWY i ułożone w metrowych szurkach, Ba wękacenych Kupię Pianino $ РЗ'ЁЪО‹:ін Pollock zastrzega sobie prawo zwię- SMIALOWSKA
przeprowadziła się. |

Garbarska 1, m. 16 róg
ul. Mickiewicza — Tam:
że' gabinet kosmetyczny

OBNIŻENIA CEN ; ы lub Eortebtin. „Otert pzm аН r Е=
pian eTly Z kszenia lub“ zmniejszenia ilošci wyžej wspomnia-

W I Ą = KOKSU OSTRZEŻENIE:Paz naw: wskazaniem fabryki In пус produktów, a to w zależności od potrzeb
й 1 IRYGINALNYCH PROS2!

sea i rzeczywistych, jakie w tym przedmiocie zaistnieją.
„Dz. Wil.

przez Sekcję Pomocy składach w Wilnie, oraz
przyjęte przez specjalną Komisję.

Sekcja Pomocy wyda dostawcy zaświadczenie

NALEŻY
ryiko

 

 

ŚĄSECKIFGO, Z. W OD LATTRZYDZIESTU ulgowe na przewóz drzewa w/g taryf - ukty powyższe winny być dostarczone na +

GÓRNO: i EEC onet; PROGRESS" CZYWIE POLECANYCH,WPOSOŚNEM 00 ślowej E. 1. z, pod 7810, 1812—1 ЗНЦБ];"МЗЫ‹ЁПР ';;/тосч do Ai 25 tego br... pabiešis. OBCY, TSWIRSLĄS| oni ” NASZEGO OBAKOWANIU. Wszelkie potrzebne informacje, dotyczące względnie winny być gotowe do wydawania na e AMA >
szczegółów dostawy mogą być udzielane codzien- składach dostawcy od dnia 22 lutego. br. >
nie w Biurze Sekcji Pomocy (Zawalna 1) od OKAZYJNIE Osoby zainteresowanę w owak „złożyć
godz. 10—12. : ubrania, obuwie, „PIanina, „inny ołasty w_ zalakowanych, kopertach do

Osoby zainteresowane w Ps, winny samochody i wiele in- Sekcji Pomocy (Zawalna 1) do dnia 19. II. br.
złożyć oferty w zalakowanych kopertach z nad- nych pozostałych z licy- @0 godz. 12 w poł., oraz 'zgłosić się do przetargu

tacji rzeczy sprzedaje ta- ustnego w niedzielę 21. II. br. o godz. 12 w poł.
nio Lombard, ul. Bisku- adjum wymagane jest w gotówce 500 zł.
pia 2elub weksle gwarantowane przez Bank — przy

UWAGA:codzień (0d9-2). "ym Przetargu. o"
Lombard wydaje pożycz-

w £.r Mr. 16.

 

   
мана M.Deull,in| |
m ania aa iii NAUKA |

Bocznica własna- Kijowska 8, tel.

L |

Student-naucżyciel wy-
Jedzie do majątku na,
kondycję. Przyqotowuj
„w zakresie matury › огах
do egzaminów konkurso:

pisem „Opał do Sekcji Pomocy” do dnia 19. II. br.
RZ do godz. 12 w poł. — araz zgłosić się do przetargu| RADE CR © ‚

Е . OGŁOSZENIE, | DZIERŻAWY || Sprawy ustnego w niedzielę 21. II. br. o godz. 12 w poł.
Wadjum wymagane jest w gotówce 500 zł.

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewi- mowa RWIE DZA73880

  

 

 

    

 

 

tnym przetargu.ru iV-go zamieszkały w Wilnie przy ul. Pilsuds- ODDAM w ki к TT wych. Adres: Wilno—
kiego 6, na zasadzie art. 1030 U. P. C, ogłasza, W DZIERŻAWĘ Parcele z budynkami —-—- ——- SeeLN SKŁAD  Planino koncertowe w Šūbocz 6k 27—dla P;1:j że w dniu 16 lutego 1932 r. od godziny 10 rano od 1 kwietnia r. b. 85 ha. j bez, ośrodki, młyn przediniotów: 59 5 pó i dobrym stanie niedrógo - * T asai

w Wilnie przy u. Zawalnej Nr. 5! m. 3, odbędzie ornej dobrej ziemi oraz wodny, majątki ziemskie r Dr7. GriepIAKÓW | 4 sprzedania zauł..Ml- <amzzszetaawwe.
i się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomo- 30 hektarėw ląk muro- sprzedaje Pierwsza WI- PRACA | Mieszkania 4 : Pianit, | ehelski 8-5. 41 „głści, należących do Szejny Rudner, składających gów, 10 km. od stacji |eńska Spółka Parcela- H l koje DO SPRZEDANIA: Fisktarmonji I ZGUBY sy

5 się z umeblowania mieszkania i 11 workėw pie. Olkieniki. Oferty szcześ, cyjna ullca Mieklewicza minias | broń myśliwska, rogi sy- s ч
beryjskich jeleni, skóra M- DĄBROWSKA z „kzji tupie we,— an |kierować do Adm. „Dz. 4 m. 2.

oko- z czaszką rysia, skóry (F-n a istnieje od r. 1874! emaljowaną w d btym .Przybłąkał. się. pies”
rza, oszacowanego na sumę 900 złotych.

: WiL“ pod „Dieržawa“.Wilno, dn. 1--Il 1934 r. 18-3 KRAWCOWA poszukuje MIESZKANIE d
pracy na dom.
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k
w. 1 + $ 1 +

\ (—) A. Maciejowski - 1826—1 Szyje jowe, suche i ciepłe, w kozie, błam z tchórzów Wilno,ul Niėmiecka3m.! stanie. Zgłoszenia ul. Mi- wilk ouży: -Odeb Z
zamasmóów, dobrze. Adres w Admi- centrum, d. jęci jski: Ea 3 AA paai SZR EBEmo Komornik. ADO ROZ йы T ннна 7804--2 Skopówka 6 T8D1 om ооы РОр mg 0700 0 Pazera: zona 13.0 dowoli ,s s
 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1, Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI,  Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

 

  
  

   
  
  
  

LŽ


